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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  25 

четвертого засідання сьомої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 17 січня 2017 року м. Кропивницький 

 

Четверте засідання сьомої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Міський голова вручив Подяки від особового складу 3-го окремого полку 

спеціального призначення депутату міської ради Шамардіну О.С. та 

начальнику управління комунальної власності міської ради Колюці О.С. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На четверте засідання сьомої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 38 депутатів. Відсутні 5 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення четвертого засідання сьомої сесії, є. Розпочинаємо роботу. 

 

Шановні депутати! 

У роботі четвертого засідання сьомої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                          

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Ленінської (Подільської) районної 

у м. Кіровограді ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 
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Шановні депутати! 

На минулому засіданні сесії до складу робочої президії було обрано 

голову постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Гамальчука Миколу Павловича та затверджено порядок 

денний сьомої сесії міської ради. Матеріали у вас на руках. Продовжуємо 

розгляд питань порядку денного. 

На першому засіданні ми затвердили порядок денний сьомої сесії 

міської ради. 

Крім того, 16 січня 2017 року відбулась погоджувальна нарада з 

керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на 

якій було запропоновано включити до порядку денного додаткові питання.  

Перше додаткове питання ‒ “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський 

бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 906. Доповідає 

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління. Хто за те, щоб включити 

дане питання до порядку денного, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Наступне додаткове питання ‒ “Про створення Тимчасової контрольної 

комісії Кіровоградської міської ради з врегулювання питання розміщення 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

інших об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі”. Проект 

рішення за реєстраційним № 908. Доповідає Цертій О.М. ‒ депутат міської 

ради. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Наступне додаткове питання ‒ “Про зміни в складі постійних комісій 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення без номера. З даного питання 

доповім я. Хто за те, щоб включити дане питання до порядку денного, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Пропоную дані питання розглянути перед питаннями щодо 

врегулювання земельних відносин. 

Також пропонується повторно розглянути питання згідно з розданим 

переліком, а саме: 

першим розглянути питання ‟Про депутатські запити депутатів міської 

ради”; 

повернутись до розгляду питань порядку денного: 

“Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 803 (доопрацьований); 

“Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-                            

2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 802 (доопрацьований);  

“Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2017 рік”, проект рішення за 

реєстраційним № 819; 

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”, проект рішення за 

реєстраційним № 832; 

продовжити розгляд питань щодо регулювання земельних відносин з 

порядкового номера 53. 

Матеріали вам роздано. 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Сьогодні вранці відбулося засідання постійної комісії міської ради з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку, на якому розглядалися питання ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (проект рішення за 

реєстраційним № 902), ‟Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки” 

(проект рішення без реєстраційного №).  

Це дуже значущі питання, тому прошу включити їх до порядку денного 

сьомої сесії.  

 



4 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. включити до порядку 

денного сьомої сесії питання ‟Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 

та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (проект рішення за реєстраційним                              

№ 902), ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки” (проект 

рішення без реєстраційного №). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Ставлю на голосування озвучені мною пропозиції щодо порядку 

денного в цілому з урахуванням пропозицій депутата Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 754 “Про внесення доповнень до порядку 

денного сьомої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Перше питання порядку денного ‒ “Про депутатські запити депутатів 

міської ради”. Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період депутатами міської ради було 

подано 13 депутатських запитів щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги, з них від груп депутатів ‒ 10 (зачитав депутатські запити).  
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Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги? Є. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив депутатський запит              

від групи депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканцю міста. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка”), оголосив два індивідуальні депутатські запити (додаються) щодо 

надання матеріальної допомоги мешканцям міста. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), оголосив індивідуальний депутатський запит (додається) 

щодо надання матеріальної допомоги мешканці міста. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), оголосив депутатський запит 

від групи депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги 

мешканці міста. 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), оголосила депутатський запит від групи 

депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканці 

міста. 

 

Горбовський С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), оголосив 

депутатський запит від групи депутатів (додається) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцю міста. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную підтримати депутатські запити озвучені депутатами                    

Цертієм О.М., Бойком С.В., Демченком М.І., Шамардіним О.С.,                        

Волкожею Т.П., Горбовським С.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 



6 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням депутатських запитів, озвучених депутатами. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 755 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), подякував депутатам міської ради за підтримку депутатських 

запитів та оголосив депутатський запит (додається) щодо забудови зеленої 

зони власниками приватних будинків. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом 

Демченком М.І. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 756 “Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Демченка М.І.” (додається). 
 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка), зачитав прізвища депутатів, які підтримали його 

депутатський запит щодо соціальної підтримки безхатьків.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління пояснила вимоги 

частини 3 статті 48 Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання. 
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Демченко М.І.: 

Сьогодні я повторно вношу та прошу підтримати депутатський запит, 

яким пропонувалося створити програму підтримки громадської організації 

‟Милосердя”. Необхідно всіляко сприяти у вирішенні питання щодо надання 

соціальної допомоги безхатькам.  

Крім того, вивчивши це питання, я зрозумів, що міській раді вирішення 

цього питання обійдеться на порядок дорожче, якщо вона буде опікуватися 

ним самостійно без допомоги.  

Простіше буде дати цій організації матеріальну допомогу, контролювати 

це питання та вникати в суть його вирішення.  

Сьогодні у сесійній залі знаходиться більше депутатів ніж минулого 

разу, тому прошу підтримати мій депутатський запит.  

 

Райкович А.П.: 

Михайле Івановичу! 

Ви піднімаєте питання, пов’язані з діяльністю релігійних конфесій. Тому 

вносьте пропозиції виважено.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Перш ніж озвучувати пропозиції, треба розуміти, про що йде мова. На 

скільки мені відомо, була зустріч голови громадської організації з міським 

головою та обговорено шляхи взаємодії та підтримки громадської організації. 

Кожен повинен робити свою справу. Держава визначила шляхи утворення 

подібних закладів та надання підтримки зазначеній категорії громадян. 

Соціальна реабілітація та адаптація цієї категорії громадян полягає не лише в 

тому, що їх треба накормити. Вона повинна полягати в можливому поверненні 

даних громадян до суспільних процесів та життя (пояснив основні принципи 

такої роботи). Громадські організації не можуть своєю діяльністю підмінити 

державні органи.  

Шановні депутати! 

Коли ми приймаємо рішення щодо матеріальної підтримки та 

фінансування, треба бачити шляхи його виконання. На сьогоднішній день 

закладено інструментарій, який повинен підштовхнути громадські організації 

щодо входження до бюджетування та використання бюджетних коштів.                        

Це 3 млн грн громадського бюджету. Ніщо не заважає громадським активістам 

розробити програму за тим чи іншим напрямком, подати її до міської ради, на 

законних підставах в законний спосіб отримати фінансування, а потім 

звітувати за використані бюджетні кошти.  

Пропоную рухатися законним шляхом без популістських депутатських 

запитів, а громадським організаціям долучатися до громадського бюджету. 

Поки що жодної заявки не надходило.  
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Райкович А.П.: 

Слушна пропозиція. Я спілкувався з представниками зазначеної 

громадської організації на особистому прийомі. Вони мають добрі наміри і 

мають право працювати з певними представниками громади, тому пропозиції 

депутатів будуть враховані.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Хотів би звернутися до Михайла Івановича з пропозицією перед тим, як 

виносити депутатські запити на розгляд депутатів, консультуватися з 

юристами. Станом на сьогодні не існує сільгоспінспекції. Ми повинні 

направляти запити до існуючих організацій.  

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Станом на сьогодні депутат Демченко М.І. є головою постійної комісії з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності? Ми не взяли до відома його звіт та не 

прийняли жодного іншого рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ми будемо повертатися до розгляду цього питання, але зараз нам 

потрібно визначитися стосовно депутатського запиту Демченка М.І.  

Хто за те, щоб підтримати депутатський запит, озвучений депутатом 

Демченком М.І., прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І. прокоментував виступ начальника юридичного 

управління Смаглюк М.О. та результати голосування щодо депутатського 

запиту стосовно підтримки безхатченків.  

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

На минулому засіданні сесії я вносив депутатське запитання стосовно 

повноважень голів постійних комісій, але не вистачило часу для того, щоб 

начальник юридичного управління нам це розтлумачила.  



9 

 

Райкович А.П.: 

Протягом сьогоднішнього засідання Марина Олександрівна надасть 

коментар з цього приводу. 

Є ще депутатські запити? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

У мене є депутатське запитання.  

Вчора депутати зверталися до начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства та ознайомилися з документом щодо 

розподілу коштів по виборчих округах, з якого стало зрозуміло, що одні 

депутати отримують мільйони на округи, а інші ‒ тільки світлофор.  

Хотів би, щоб начальник Головного управління під час затвердження 

галузевих програм озвучив фінансову складову, а саме скільки коштів 

пропонується виділити на кожен окремий виборчий округ.  

 

Райкович А.П.: 

Під час доповіді начальник Головного управління житлово-

комунального господарства Кухаренко В.І. надасть повну інформацію щодо 

галузевих програм.  

Я неодноразово говорив про те, що ми є депутатами від міста. Ми 

повинні піклуватися за все місто. Тому всі питання, які включені до програм 

розвитку нашого міста, планується вирішити протягом строку повноважень 

міської ради сьомого скликання. Не потрібно передчасно робити висновки.  

Те ж стосується розробки соціальної програми щодо безхатченків. 

Йдеться про підтримку декількох осіб, не знаючи про те, що міською радою 

розроблено програму і в цьому році буде запроваджене питання щодо 

створення соціального містечка, в якому буде організована робота з усіма 

категоріями безхатченків і безпритульних.  

Можливо, це інформаційний недолік нашої роботи і нам треба 

проводити більше депутатських днів. Ми будемо це робити.  

 

Шановні депутати! 

Якщо більше немає депутатських запитів, пропоную перейти до 

розгляду питань порядку денного. Ми прийняли рішення першочергово 

розглянути додаткові питання.  

Перше додаткове питання ‒ “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський 

бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 906. Доповідає 

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Це 

питання розглядалося на погоджувальній нараді, воно пов’язане з виконанням 

постанови Кабінету Міністрів України щодо підвищення заробітної плати 

працівникам галузі освіти.  
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 757 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський 

бюджет на 2017 рік” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

створення Тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 

врегулювання питання розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 908. Доповідає Цертій О.М. ‒ депутат міської ради. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про 

створення Тимчасової контрольної комісії Кіровоградської міської ради з 

врегулювання питання розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі”. Необхідність створення даної комісії 

виникла у зв’язку з тим, що у місті залишається неврегульованим питання 

розміщення таких майданчиків, в тому числі біля закладів ресторанного 

господарства і тимчасових споруд, які розміщені на підставі паспортів 

прив’язки. Питання передбачає, в першу чергу, можливість сплати 

підприємцями коштів за розміщення таких майданчиків. Більшість з них 

розміщені на землях комунальної власності, яка не передана у користування 

власникам майна, розміщеного на них. Такі об’єкти розміщуються на 

комплексних елементах благоустрою міста, які відповідно до Закону України 

‟Про благоустрій населених пунктів” належать до власності територіальної 

громади міста та могли б передаватися в оренду, як це передбачено 

Положенням про порядок користування окремими конструктивними 
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елементами благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності, затвердженим 

міською радою попереднього скликання, яке так і не почало діяти у зв’язку з 

відсутністю визначеної уповноваженої юридичної особи для укладання 

договорів. Це мав би зробити виконавчий комітет, але питання досі не 

врегульовано. Частина тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності розміщена на земельних ділянках, які не передані в користування 

та розміщуються відповідно до паспортів прив’язки. Тобто до бюджету міста 

кошти від їх розміщення не надходять. Це питання також вимагає 

врегулювання. Врегулювати можливо декількома способами: шляхом 

передачі земельних ділянок за договором сервітуту, шляхом передачі в оренду 

елементів благоустрою під тимчасовими спорудами або шляхом 

запровадження механізму щодо сплати пайового внеску на утримання об’єктів 

благоустрою. Треба визначити механізми, які найбільше підійдуть для нашого 

міста, максимально спростять для підприємців можливість укладати договори 

та сплачувати кошти до міського бюджету.  

Також є питання стосовно літніх майданчиків, розміщених відповідно 

до затверджених виконавчим комітетом рішень щодо місць дислокації 

сезонних об’єктів торгівлі, а саме чи потрібно їх демонтовувати на осінньо-

зимовий період. Частина таких майданчиків в місті демонтована, підприємці 

відповідально підійшли до цього питання та діють у відповідності до 

Положення, а деякі підприємці цього не зробили та скаржаться на те, що це 

пов’язано з великими витратами. Можливо, треба піти назустріч підприємцям 

та дозволити залишати літні майданчики біля стаціонарних закладів 

ресторанного господарства. В цьому випадку існуюче Положення потребує 

доопрацювання.  

Пропоную створити тимчасову контрольну комісію, взяти за основу 

підготовлений мною проект рішення. До складу тимчасової контрольної 

комісії входять депутати від всіх фракцій. Але, можливо, можуть бути деякі 

зміни щодо складу комісії.  

Пропоную: 

1. Створити тимчасову контрольну комісію Кіровоградської міської 

ради з врегулювання питання розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі, а також з метою розробки порядку 

залучення коштів власників тимчасових споруд торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення 

підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі. 

2. Затвердити склад тимчасової контрольної комісії Кіровоградської 

міської ради згідно з поданим нижче переліком: 
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голова комісії: Цертій О.М.; члени комісії: Бєжан М.М.;                     

Горбовський С.В.; Деркаченко Ю.О.; Дрига В.В.; Капітонов С.І.;                       

Ніжнікова А.О.; Санасарян Р.Р.; Смірнов В.О.; Шамардін О.С. 

 

Райкович А.П.: 

Які є пропозиції? 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Ми погоджуємося з тим, що 29.09.2015 було затверджене Положення 

про порядок користування окремими конструктивними елементами 

благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих літніх 

майданчиків для здійснення підприємницької діяльності щодо врегулювання 

взаємовідносин між міською радою та підприємцями. Погоджуємося, що на 

сьогоднішній день це Положення не працює, тому пропоную надати 

можливість начальнику управління по сприянню розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування населення прокоментувати ситуацію, а потім 

приймати рішення.  

Також хочу зауважити, що міською радою створено дуже багато 

тимчасових контрольних комісій, але ми не маємо результатів від їх 

діяльності. Можливо треба дати раду тим механізмам, які вже затверджені та 

працювати.  

 

Цертій О.М.: 

Положення про порядок користування окремими конструктивними 

елементами благоустрою комунальної власності під розміщення відкритих 

літніх майданчиків для здійснення підприємницької діяльності регулює 

розміщення лише тих літніх майданчиків, які розташовані безпосередньо біля 

закладів ресторанного господарства. Але ще є пересувні об’єкти 

дрібнороздрібної торговельної мережі, тимчасові споруди. Це питання взагалі 

не врегульоване. Треба шукати механізм для того, щоб максимально 

ефективно його врегулювати.  

 

Горбовський С.В., начальник управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення міської ради: 

Шановні депутати! 

По-перше, до 15 березня 2016 року виконавчий комітет не визначив 

юридичну особу, щоб зазначене Положення почало діяти. Впевнений, що в 

цьому році ми це зробимо правильно та до початку літнього сезону Положення 

буде працювати.  

Стосовно розміщення тимчасових споруд. На даний час управління по 

сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення має 

робочий варіант правил розміщення тимчасових споруд для провадження 
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підприємницької діяльності, а також працює над договором на право 

користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі. Тобто, 

питання, які піднімає депутат Цертій О.М., знаходяться в роботі. Ми над ними 

працюємо. Є доручення голови профільної комісії міської ради Бєжана М.М., 

ми вивчаємо досвід інших міст, на основі якого ми формуємо свої пропозиції. 

Я не вважаю за доцільне створювати ще одну тимчасову контрольну комісію, 

тому що є профільна комісія.  

 

Горбовський О.В., депутати Цертій О.М., Яремчук В.С. обговорили 

необхідність врегулювання розміщення майданчиків для харчування біля 

стаціонарних закладів ресторанного господарства, розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та інших об'єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі. З метою розробки порядку залучення 

коштів власників тимчасових здійснення ними підприємницької діяльності, 

врегулювати це питання шляхом створення тимчасової контрольної комісії. 

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу Андрія Олександровича (звертається до секретаря міської ради 

Табалова А.О.) дослухатися до моєї думки щодо проведення Дня депутата з 

даної проблематики.  

Також вважаю, що в першу чергу необхідно провести інвентаризацію 

незаконно встановлених та встановлених на підставі паспортів прив’язки 

тимчасових споруд, зобов’язати власників сплачувати кошти до міського 

бюджету. Є профільне управління, профільна постійна комісія. Я не вбачаю 

доцільності щодо створення тимчасової контрольної комісії з цього питання. 

З 01 січня 2017 року до законодавства в сфері земельних відносин буде 

вноситися дуже багато змін. Тому спочатку треба провести додаткові 

консультації, а після цього створювати комісію.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 17. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М.: 

Мною був запропонований наступний склад тимчасової контрольної 

комісії: 
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Голова комісії: Цертій О.М.; члени комісії: Бєжан М.М.;                          

Горбовський С.В.; Деркаченко Ю.О.; Дрига В.В.; Капітонов С.І.;                          

Ніжнікова А.О.; Санасарян Р.Р.; Смірнов В.О.; Шамардін О.С. Також я 

пропоную залучати до роботи даної комісії профільного заступника міського 

голови.  

Прошу депутатів озвучити пропозиції щодо складу комісії. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 758 “Про створення тимчасової контрольної 

комісії Кіровоградської міської ради з врегулювання питання розміщення 

майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного 

господарства, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

інших об'єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі” 

(додається). 

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління, пояснила вимоги 

статті 48 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”.  

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зачитав пункт 6 статті 11 Регламенту Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 902. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник 

відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Під час підготовки даного проекту Комплексної програми надійшло 

депутатське звернення Бєжана М.М. з пропозицією врахувати надання 

матеріальної допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції, члени 
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яких є полоненими або безвісти зниклими. Станом на сьогодні таких сімей 

чотири. Пропонується передбачити кошти в розмірі 100,0 тис. грн на виплату 

зазначеної допомоги кожній сім’ї. Пропозиція обговорювалася сьогодні на 

засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету. Комісією було 

запропоновано надати таку допомогу у розмірі 25,0 тис. грн на кожну сім’ю.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 759 “Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проект рішення без 

реєстраційного №. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної 

підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Метою даного проекту Програми є реалізація державної політики у 

сфері соціального захисту громадян, які проживають в місті. Основними 

напрямками проекту Програми є надання соціальної допомоги та підтримки 

малозабезпеченим верствам населення, підтримка громадських організацій 

ветеранів та інвалідів, надання місцевої пільги на житлово-комунальні 

послуги та послуги зв’язку окремим категоріям громадян.  

На виконання заходів проекту Програми передбачаються кошти в                     

сумі 4 946, 100 тис. грн (на 8 % більше ніж у 2016 році). 

На надання соціальної підтримки малозабезпеченим верствам населення 

передбачаються кошти в сумі 4 424,100 тис. грн. На фінансову підтримку 

громадських організацій ветеранів інвалідів та ветеранів війни ‒ 310,0 тис. грн.                        

На надання місцевої пільги на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку 
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окремим категоріям громадян ‒ 212,0 тис. грн. 

Проектом рішення на надання одноразової адресної грошової допомоги 

передбачаються кошти у сумі 3 150,0 тис. грн. Відповідно до Положення така 

допомога надається: 

за зверненнями та запитами депутатів міської ради ‒ 2 520,0 тис. грн                          

(60 тис. грн на кожного депутата); 

за резолюцією міського голови та заступників міського голови ‒                     

630,0 тис. грн. 

Також передбачається: 

виплата пансіонів Почесним громадянам міста ‒ 151,200 тис. грн                       

(700 грн щомісяця); 

грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років ‒ 

36,100 тис. грн (станом на сьогодні 8 громадян); 

на поховання ‒ 15,600 тис. грн; 

надання грошової допомоги вдовам померлих чорнобильців та 

ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ‒ 238,7 тис. грн; 

надання грошової допомоги політв’язням та репресованим ‒                          

12,9 тис. грн; 

надання грошової допомоги інвалідам до Міжнародного дня інвалідів, 

Міжнародного дня глухих, Міжнародного дня сліпих ‒ 124,2 тис. грн; 

надання грошової допомоги до свят ветеранам війни та праці ‒                     

695,4 тис. грн. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 760 “Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення без номера. З даного питання доповім я. 
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На моє ім’я надійшла заява від депутата Ніжнікової А.О. з проханням 

вивести її зі складу постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності та 

обрати до складу постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, 

культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики. 

Зачитав проект рішення.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 761 “Про зміни в складі постійних комісій 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 803 (доопрацьований). Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Даний проект Програми озвучувався на попередньому засіданні сесії. Є 

доцільність в повторній доповіді? Немає. 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Шановний Вікторе Івановичу! 

Я неодноразово звертався до Вас з приводу капітального ремонту                                      

вулиці Желябова. У зв’язку з тим, що відповідно до програми ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” передбачається ремонт водогону по цій вулиці, пропоную                            

на 2020 рік передбачити капітальний ремонт зазначеної вулиці. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Капітонова С.І.? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 762 “Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 

2017-2021 роки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 802 (доопрацьований). Доповідає 

Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

У зв’язку з допущеними технічними помилками до матеріалів, які було 

роздано та направлено електронною поштою депутатам, є додаткові 

пропозиції. Пропонується: 

у заходах Програми на 2019 рік передбачити: 

капітальний ремонт внутрішньодворових доріг по вул. Пацаєва, 1,                    

корп. 1, 3, по вул. Пацаєва, 5, корп. 2; 

капітальний ремонт покрівлі по вул. Волкова, 28, корп. 4; 

перенести з 2021 на 2018 рік капітальний ремонт покрівель житлових 

будинків  по вул. Варшавській, 2-а, 2-б. 

 

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції? 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Від фракції Радикальної Партії Олега Ляшка прошу включити до 

проекту Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017 об’єкти, які 

подавалися фракцією але не враховані у переліку заходів. Ситуація по цих 

об’єктах кричуща, тому мешканцям чекати немає змоги, надходять 

неодноразові звернення. 

Пропоную включити: 

до розділу ‟Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг” об’єкти: 
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вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1; 

вул. Яновського, 52, 54, 56; 

вул. Арсенія Тарковського, 3; 

до розділу ‟Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення” 

об’єкти: 

по вул. Генерала Жадова до будинку 28, корп. 3; 

від вул. Межовий Бульвар по вул. Суворова та по вул. Глинки,                          

пров. Ринковий (від вул. Ушакова до пров. Профспілкового),                                         

пров. Тираспольський. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Станом на сьогодні даний проект Програми є збалансованим. 

Фінансовий ресурс, який ми передбачили на виконання заходів проекту 

Програми, ми не маємо можливості збільшити, тому що використали всі 

фінансові резерви на підвищення заробітної плати працівникам галузі освіти.  

Є пропозиція з розумінням віднестися до цього та під час коригування 

міського бюджету за результатами першого півріччя розглянути озвучені 

пропозиції і у разі фінансової можливості врахувати їх у Програмі.  

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Хотів би підтримати пропозицію, яка надійшла від фракції Радикальної 

Партії Олега Ляшка. Розумію, що коштів на всіх не вистачить, але коли вчора 

ми проаналізували їх розподіл по округах, то дійсно побачили дисбаланс. Ці 

депутати дійсно залишилися без фінансування на округах, так само, як і 

депутати від фракції ‟ВО ‟Свобода”. З громадян до міського бюджету 

відраховуються податки, які розподіляються на виконання тих чи інших робіт, 

тому всі мешканці мать право, щоб на їх виборчих округах теж проводилися 

роботи.  
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Зайченко В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), голова 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності: 

Шановні колеги! 

Хочу зауважити, що потрібен час для того, щоб перевірити, яку форму 

власності мають зазначені будинки. Також хочу пояснити, що ситуація щодо 

врахування інтересів мешканців на виборчих округах депутатів від 

Радикальної Партії Олега Ляшка не така, як її описують депутати. 

У одного з депутатів у минулому році було виконано робіт                                             

на 1,200 млн грн. На цей рік перенесено 984 тис. грн. Пропоную стратегічно 

підходити до затвердження даного проекту Програми.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшли пропозиції, озвучені депутатом Бойком С.В. Хто за озвучені 

пропозиції, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

3 0 1 4 8 

“НАШ КРАЙ” 0 0 2 5 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

4 0 0 0 4 

“Опозиційний блок” 0 0 1 4 5 

‟УКРОП” 0 0 0 3 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 
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“Рідне місто” 0 0 0 3 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 2 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Побажання депутатів будуть враховані. Робота над реалізацією міського 

бюджету тільки розпочинається. Ми повинні декларувати основні принципи ‒ 

наповнення бюджету, будемо розглядати питання щодо виконання міського 

бюджету за результатами першого кварталу, півріччя та перерозподіляти всі 

вільні кошти на розвиток комунального господарства міста.  

 

Цертій О.М.: 

У мене є запитання та пропозиція щодо пункту 2 розділу VІІІ 

‟Виготовлення адресних табличок на житлові будинки комунальної власності 

територіальної громади міста”. Я вносив колективний депутатський запит, 

відповідно до якого буде проводитися централізована заміна адресної 

атрибутики на всіх без виключення житлових будинках в місті. Пропоную 

виключити слова ‟комунальної власності” з даного пункту.   

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

У мене є виступ з цього питання.  

На початку грудня мною були подані пропозиції до проекту Програми. 

Також на початку засідання сесії я озвучив депутатське запитання, відповідно 

до якого перед розглядом цього питання просив надати депутатам інформацію 

щодо фінансової складової та розподілу коштів по виборчих округах. Цього не 

було зроблено. Це є порушенням.  

Я піднімав питання щодо освітлення, асфальтування, тротуарних 

доріжок, в тому числі у формі депутатських запитів, але ніхто не реагував. 

Мені пропонувалося внести пропозиції до галузевої Програми, щоб були 

розпочаті роботи. Я вніс свої пропозиції. Жодної з внесених пропозицій не 

враховано, окрім встановлення світлофору на шеститисячний мікрорайон 

міста.  

У інформації, яку я просив оприлюднити, містяться дані про те,                            

що на окремі виборчі округи передбачається 2-3 тис. грн, а на окремі ‒                                         

по 200 тис. грн.  

Навіть, якщо у попередні роки кошти розподілялися непропорційно, то 

зараз секретар міської ради повинен підвести риску та запропонувати провести 

рівноцінний перерозподіл. Виходить так, що депутатів, думки яких не 

збігаються з думкою більшості, намагаються поставити ‟у стійло”.  

Навів приклади щодо перерозподілу коштів по виборчих округах 

депутатів.  
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Секретар міської ради мав проконтролювати, щоб відбувся рівноцінний 

розподіл між всіма виборчими округами, але він не тільки не впливав на цей 

процес, а й допомагав зробити так, щоб одним депутатам дісталося все, а 

іншим нічого. У мене є подарунок для Вас.  

Поклав пакунок на стіл президії. 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Михайле Івановичу (звертається до депутата                       

Демченка М.І.)! 

Так не годиться. Я хочу подякувати депутатському корпусу за те, що                   

23 лютого 2016 року депутати підтримали мій депутатський запит щодо 

ремонту дороги, яка не ремонтувалася двадцять років. Це було саме на 

Вашому виборчому окрузі. Але, на превеликий жаль, Ви жодного разу не 

з’явилися на об’єкті, коли він ремонтувався.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Хотів би повернутися до подій минулого року, коли у міському бюджеті 

не було передбачено фінансування робіт на моєму виборчому окрузі, на якому 

проживає 34 тисячі населення. Я так само як Михайло Іванович звернувся до 

Головного управління житлово-комунального господарства з проханням 

надати інформацію щодо розподілу фінансування по виборчих округах. Я 

зберігаю цей документ. Там на сусідніх округах інших депутатів зазначалося 

моє прізвище. Треба при прийнятті рішень враховувати роботи, які були 

виконані раніше, та вирівнювати перекоси. Зараз в даному проекті Програми 

це враховано.  

Також треба більш прискіпливо працювати з бюджетом та 

бюджетоутворенням. Треба розуміти, що є комунальна інфраструктура на 

території міста, яка потребує фінансового ресурсу. Якщо на моєму виборчому 

окрузі знаходиться декілька бюджетних установ, то мабуть треба 

спрямовувати на цей округ більше фінансового ресурсу ніж на округи, на яких 

не розташовано жодного державного закладу.  

Крім того, треба враховувати інші чинники. На території мого виборчого 

округу розташований колишній житловий фонд взірця і флагмана 

промисловості міста в свій час ‒ авіаремонтного заводу.  

У 90-х роках керівництво заводу відмовилося від утримання цього 

житлового фонду у зв’язку з відсутністю коштів на ці цілі. Протягом                               

30-40 років жодної копійки в цю інфраструктуру не вкладалося. Зараз це 

більш-менш збалансовано. Треба враховувати всі чинники при формуванні 

бюджетного розподілу.  

Пропоную підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозиції 

депутата Цертія О.М. 
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Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зачитав пункт 4 статті 35 Регламенту Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання та закликав депутатів дотримуватися 

зазначених вимог. 

 

Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

На минулому засіданні сесії ми відправили даний проект Програми на 

доопрацювання, щоб врахувати пропозиції всіх депутатів. Яким чином це було 

зроблено? Чи зменшене фінансування на виборчі округи, де було передбачено 

забагато об’єктів та скільки об’єктів включено до проекту Програми?  

 

Кухаренко В.І.: 

За клопотаннями депутатів міської ради, які були опрацьовані з головою 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності, з профільним заступником 

міського голови, коригування відбувалося в межах  проекту Програми. 

Частково переносилися об’єкти з 2018, 2019, 2020 або 2021 років на більш 

ближчий термін. Стосовно капітального ремонту покрівель: 

знятий об’єкт по вул. Генерала Родимцева, 92, корп. 1 (у зв’язку із 

задовільним технічним станом) за погодженням з депутатом. 

включені об’єкти: 

по вул. Волкова, 10, корп. 1; 

по вул. Районний Бульвар, 65.  

 

Смірнов В.О.: 

Вікторе Івановичу! 

Чи Ви вважаєте, що даний проект Програми збалансовано розвиває все 

місто та кошти платників податків рівномірно розподіляються по всьому 

місту? Чи Ви вважаєте правильним, що можна розвивати один район та не 

розвивати інший? Дайте, будь ласка, оцінку.  

 

Кухаренко В.І.: 

Позиція Головного управління житлово-комунального господарства 

полягає в тому, що проект Програми підготовлено на 2017-2021 роки та дає 

можливість місту розвиватися повноцінно, не залежно від району, в якому 

знаходиться об’єкт.  

У проекті Програми враховані всі пропозиції балансоутримувачів, 

депутатів, доручення міського голови, профільного заступника міського 

голови, надані за результатами проведення особистих прийомів мешканців. 

Стосовно того, що пропозиції депутатського корпусу за словами депутата 

Демченка М.І. не були враховані, він говорить неправду. По-перше, він 
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направив пропозиції не на початку, а в середині грудня, після того, як даний 

проект Програми було розглянуто профільною постійною комісією. По-друге, 

він дивиться на заходи, заплановані на 2017 рік, на додаток 2. Чому він не 

вивчив додаток 3 до даного проекту рішення, в якому враховані заходи на 

2018-2021 роки та зазначені об’єкти, які пропонувалися ним для ремонту. 

 

Демченко М.І.: 

Відповідно до Регламенту я маю право на коротку репліку щодо виступу 

депутата Ніжнікової А.О. 

Я цілий день спільно с працівниками МНС їздив та розчищав вулиці. 

Дуже легко критикувати людину, за якою закріплений виборчий округ. Хочу 

нагадати, що за Вами не закріплений жодний виборчий округ. Пропоную Вам 

визначитися та допомагати мешканцям. Стосовно проекту Програми, коли 

виділяється 170 тис. грн на 2017 рік на встановлення одного світлофора, який 

пропонується встановити не там.  

Я хочу бачити у паперовому вигляді, що буде зроблено. На моєму 

виборчому окрузі біля будинків № 52, 54, 56 по вул. Яновського близько                          

40 років не ремонтувалася прибудинкова територія. Люди звертаються зі 

зверненнями, але нічого не передбачено.  

Також я озвучив депутатське запитання, в якому сказав, що Ви повинні 

озвучити фінансову складову щодо розподілу об’єктів по виборчих округах. 

Коли Ви озвучите ці цифри, тоді громада зрозуміє, що відбувається. Озвучте 

цю інформацію.  

 

Кухаренко В.І.: 

Зараз не виділяються кошти жодному депутату, а затверджується 

перелік об’єктів, які будуть виконуватися шляхом проведення капітальних 

ремонтів у 2017-2021 роках. Тільки після виготовлення проектно-кошторисної 

документації ми можемо говорити про суми, які будуть виділені на ці об’єкти.  

 

Демченко М.І.: 

Ви ж вже заклали кошти на фінансування Програми. Ми їх вчора бачили 

у вас в кабінеті. Я прошу озвучити те, що ми вчора бачили. Тоді буде 

зрозуміло, скільки коштів передбачається на проекти та на виконання 

Програми.  

 

Кухаренко В.І.: 

Вчора Ви бачили папірець головного спеціаліста, який набирав текст 

проекту Програми, коли за квадратними метрами обраховується середня 

вартість поточного чи капітального ремонту. Фахівець працював, коли 

формував список. Це не були суми, які виділяються на депутатський корпус.  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

‟ВО ‟Свобода”, співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

На попередньому засіданні сесії я ставив запитання стосовно                            

парку Молодіжного, а саме передбачення коштів на виготовлення проектної 

документації для створення природно-заповідної зони на території парку. Ви 

тоді запевнили мене, що кошти на ці цілі передбачені.  

Після сесії я спілкувався з Вашим заступником Яндович Ю.В., яка 

пояснила, що проектом Програми кошти не передбачені, ці кошти потрібно 

буде передбачати окремим рішенням сесії. Прокоментуйте це.  

 

Кухаренко В.І.: 

Дійсно, такого заходу проектом Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                              

на 2017-2021 роки не передбачено. Виготовлення проектно-кошторисної 

документації та затвердження меж даної земельної ділянки, яка закріплена за 

комунальним підприємством ‟Кіровоград-Благоустрій”, можливе за рахунок 

коштів, які надходять підприємству за утримання даної території. Це 

необов’язково потрібно передбачати у Програмі. Підприємство за власні 

кошти може замовити виготовлення цієї документації.  

 

Капітонов С.І.: 

У мене тоді буде запитання до секретаря міської ради. Яким чином тоді 

буде виконуватися депутатський запит стосовно утворення природно-

заповідної зони на території цього парку? 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

У КП ‟Кіровоград-Благоустрій” є повноваження для того, щоб 

розробити проектно-кошторисну документацію в робочому порядку і це буде 

зроблено. 

 

Зайченко В.В.: 

Шановні колеги! 

Шановний Михайле Івановичу (звертається до депутата                        

Демченка М.І.)! Вами надавалися пропозиції включити об’єкти до даного 

проекту Програми. Я вже говорив, що є різна форма власності.  

13 січня 2017 року відбулося засідання щодо створення ОСББ. Ви 

подаєте будинки, які належать до ОСББ. Ми не можемо їх включити в даний 

проект Програми. Є інші програми.  

Я хоті би запросити Вас на засідання з цього приводу, яке відбудеться 

14 лютого 2017 року. Ви зможете поставити запитання та поспілкуватися із 

завідуючими цих будинків. Думаю, що ми зможемо вирішити ці питання.  
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Демченко М.І.: 

Шановні колеги! 

Коли днями я зайшов до відділу будівництва та благоустрою та 

повідомив, що на моєму виборчому окрузі є будинки за № 52, 54, 56                        

по вул. Яновського, де 40 років не проводився ремонт прибудинкової 

території, мені сказали, що мешканці цих будинків місяць чи два тому 

створили ОСББ. Ці люди знаходяться ще на початковій стадії. Не створений 

резервний фонд, нічого немає, все розбите і розламане. Тоді до 2021 року 

нічого не потрібно робити, тому що ці будинки увійдуть у систему ОСББ? 

Не дарма я вручив пану Табалову А.О. подарунок ‒ це ‟мізки”. Я вручив 

йому це для того, щоб працівники міської ради в першу чергу думали про 

людей, а не про те як відмовити і нічого не зробити. Спасибі. 

 

Кухаренко В.І.: 

Михайле Івановичу! 

Є Програма сприяння створенню та підтримки функціонування 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді                              

на 2016-2018 роки, на виконання якої у 2017 році передбачено 2,5 млн грн. 

Спільно з Вами ми відпрацюємо пропозиції та допоможемо зазначеним ОСББ 

виготовити проектно-кошторисну документацію та подати її на розгляд 

профільної постійної комісії. 

 

 Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням пропозиції, озвученої депутатом Цертієм О.М. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 763 “Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.34. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 32 депутати, відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста 

Кропивницького на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 819. 

Доповідає Якунін С.В. ‒ начальник відділу по роботі із засобами масової 

інформації міської ради. 

 

Якунін С.В., начальник відділу по роботі із засобами масової 

інформації міської ради: 

Шановні депутати! 

Даний проект Програми передбачає заходи щодо економічної підтримки 

видання вісника Кіровоградської міської ради ‟Вечірня газета”, висвітлення 

діяльності Кіровоградської міської ради у електронних (радіо, телебачення) та 

друкованих засобах масової інформації.  

Відповідно проектом Програми передбачено фінансування: 

на економічну підтримку в розмірі 480,0 тис. грн; 

на висвітлення діяльності міської ради в розмірі 534,0 тис. грн, в тому 

числі: 

на телебачення та радіомовлення ‒ 384,0 тис. грн;  

на друковані ЗМІ ‒ 150,0 тис. грн. 

В цьому році під час укладання угод із ЗМІ передбачається квота для 

депутатських фракцій міської ради в залежності від кількості депутатів на 

ефірний час та друковану площу.  

Загальна сума проекту Програми складає 1,014 тис. грн. 

Прошу підтримати даний проект рішення.  

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Це останній рік, коли ми фінансуємо газету? 

 

Якунін С.В.: 

Відповідно до законодавства ми фінансуємо цей рік. У наступному році 

має бути прийняте рішення, коли саме газета припинить своє існування як 
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комунальне підприємство. Міська рада має прийняти рішення у 2018 році 

щодо виходу зі складу засновників.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 764 “Про затвердження Програми 

економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького 

на 2017 рік” (додається). 

 

Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Просив би до того, як ми перейдемо до розгляду питань щодо 

регулювання земельних відносин надати відповідь на моє депутатське 

запитання, яке я ставив на минулому засіданні сесії до керівника юридичного 

управління, стосовно повноважень голів постійних комісій.  

 

Райкович А.П.: 

Після того, як були заслухані звіти голів комісій, ми не прийняли жодних 

рішень: не припинили і не продовжили повноваження голів постійних комісій. 

Далі треба вважати повноваження голів постійних комісій пролонгованими чи 

такими, що втратили чинність?  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

Необхідно повернутися до розгляду цього питання і окремим рішенням 

міської ради визначити повноваження голів постійних комісій міської ради: 

або продовжити термін перебування на посаді, або припинити повноваження.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Станом на сьогодні повноваження всіх голів постійних комісій є 

чинними, оскільки рішення про припинення їх повноважень не приймалися.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я хотів би почути чітку відповідь щодо бачення юридичного управління, 

чи є у них повноваження станом на сьогодні, чи немає і як це корегується 

Законом України ‟Про місцеве самоврядування в Україні”?  

 

Смаглюк М.О.: 

Для того, щоб йшла мова про продовження або припинення 

повноважень, необхідно прийняти окреме рішення. Оскільки такого рішення 

прийнято не було, то, на мою думку, всі голови постійних комісій 

продовжують свої повноваження. 

 

Демченко М.І.: 

Було поставлене питання, як це корегується чинним законодавством. 

Питання ніяк не корегується законодавством, тому що законодавством 

передбачено, що голів постійних комісій обирають на термін повноважень 

ради.  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Пропоную перейти до розгляду питання порядку денного “Про надання 

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 832. 

 

Під час доповіді проектів рішень відбувається візуалізація на екрані 

проектора.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Прошу виключити пункт 4 з даного проекту рішення у зв’язку з тим, що 

дана земельна ділянка вже оформлюється учасником АТО. 

 

Райкович А.П. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 765 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 837. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Я правильно зрозумів, що на всіх земельних ділянках, щодо яких 

надаються дозволи на розроблення проектів землеустрою (по всіх пунктах), є 

нерухоме майно. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Так. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще запитання? Немає.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 766 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 838. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління, 

тому прошу виключити пункти 7, 9. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 767 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 839. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління, 

тому прошу виключити пункти 7, 7.1. Дозвіл надавався на одну земельну 

ділянку, а проект землеустрою розроблений на дві земельні ділянки. 

 

 Райкович А.П.: 

Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 768 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 840.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є пропозиція юридичного управління: 

внести зміни до тексту проекту рішення, а саме пункт 1, підпункти 1.1, 1.2 

викласти у новій редакції: 

1. Внести зміни до пункту 16 рішення Кіровоградської міської ради                  

від 22 вересня 2015 року № 4484 ‟Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”, а 

саме: замінити прізвище ‟Поліїт” на прізвище ‟Полііт”. 

1.1. Затвердити Полііт Марії Іванівні проект землеустрою щодо 

відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 148 для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення 

садівництва. 

1.2. Передати Полііт Марії Іванівні у власність земельну ділянку по                                      

вул. Богдана Хмельницького, 148 загальною площею 0,1200 га, з них:                    

площею 0,1000 га (кадастровий номер 3510100000:05:033:0023) (у тому числі 

по угіддях: 0,1000 га ‒ малоповерхова забудова), для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови та 

площею 0,0200 га (кадастровий номер 3510100000:05:033:0022) (у тому числі 

по угіддях: 0,0200 га ‒ землі садів), для ведення садівництва за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 

 

Райкович А.П.: 

Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 769 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Парокінному В.В. у власність земельної ділянки по                                               

вул. Ушакова, 87”. Проект рішення за реєстраційним № 841. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління. 

Проектом рішення пропонується припинити договір оренди та передати 

земельну ділянку у власність.  

Юридичне управління внесло зауваження, що одночасно не можливо 

припинити договір та передати у власність земельну ділянку, тому 

пропонується внести зміни до проекту рішення, припинити договір оренди 

земельної ділянки, виключивши пункти 4, 5.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 770 “Про припинення Парокінній В.І. права 

користування земельною ділянкою по вул. Ушакова, 87” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 842.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є пропозиція юридичного управління 

виключити пункт 15, підпункт 15.1. У проектній документації замість підписів 

суміжних користувачів зазначені лише прізвища.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління: 

Оскільки проектна документація повинна містити погодження суміжних 

власників земельних ділянок, у нас є сумніви, що вони взагалі знають про таке 

погодження. Це питання можна врегулювати шляхом звернення до заявників, 

які нададуть підтвердження. Тоді ми зможемо прийняти рішення. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Зараз ми створюємо незручності для людей. Замовник знає про те, що 

треба погодити межі, про зауваження, коли його повідомили? 

 

Владов Р.П.: 

Так, тиждень тому під час погодження даного проекту рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 771 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 843.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 772 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 844.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 773 “Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 845.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 774 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лісняк Н.Ю. та Гребенюк В.Д. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Художника Ярошенка”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 846.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 775 “Про передачу Лісняк Н.Ю. та                      

Гребенюк В.Д. безоплатно у власність земельних ділянок по                                    

вул. Художника Ярошенка” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 847.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 776 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових 

товариствах” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Чуйку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 848. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 777 “Про надання Чуйку Р.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Луганській (біля будинку № 2-в)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бровенку О.Т. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку                         

№ 40)”. Проект рішення за реєстраційним № 849. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 778 “Про надання Бровенку О.Т. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 40)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Авдєєву О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 18)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 850. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 779 “Про надання Авдєєву О.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Козацькому (біля будинку № 18)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Унраін О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 851.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 780 “Про надання Унраін О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Сірка, 1” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Подсєвакіній С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по         

пров. Курінному (біля будинку № 8)”. Проект рішення за реєстраційним                                

№ 852.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 781 “Про передачу Подсєвакіній С.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Курінному (біля 

будинку № 8)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Гаморі О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Гайдамацькому (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 853 (заява депутата Ксеніча В.М. щодо конфлікту інтересів у даному 

питанні додається). 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 782 “Про передачу Гаморі О.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Гайдамацькому (біля будинку                        

№ 17)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Іванову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 41)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 854.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято (переголосовано). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бандурку Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 18, корп. 1)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 855.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 783 “Про надання Бандурку Ю.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 18, корп. 1)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тіхоновій Л.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7, 

корп. 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 892. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Райкович А.П.: 

На вимогу голови фракції політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” 

оголошується перерва на 5 хвилин. 

 

Після перерви о 14.34. 
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 Зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Оскільки ми будемо розглядати питання щодо надання земельних 

ділянок під розміщення гаражів, прошу включити до порядку денного та 

підтримати проект рішення ‟Про надання Кривохижі А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 1-б)”. Кривохижа А.М. ‒                       

це Почесний громадянин міста, засновник та керівник танцювального 

колективу ‟Ятрань”, який фактично прославив наше місто. Йому нещодавно 

виповнилося 90 років. Він декілька разів звертався з питання виділення 

земельної ділянки під побудову індивідуального гаража, але до сесії це 

питання так і не доходило.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, підтримав 

пропозицію депутата Кролевця А.В. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. включити до порядку 

денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про надання Кривохижі А.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 1-б)”. Проект 

рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

Кривохижі А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі будинку 

№ 1-б)”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Зачитав проект рішення.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 784 “Про надання Кривохижі А.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 1-б)” (додається). 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

  

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 0 2 

“Опозиційний блок” 3 0 0 1 4 

‟УКРОП” 3 0 0 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 2 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 0 0 

“Рідне місто” 2 0 0 1 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Раковчук Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки на 

перехресті  вулиць Андріївської та Верхньої Биковської”. Проект рішення за 

реєстраційним № 856. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 785 “Про передачу Раковчук Л.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської” (додається). 
 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до розгляду питання за порядковим № 70 ‟Про 

надання Іванову С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 41)”, проект 

рішення за реєстраційним № 854. Як з’ясувалося, це зона багатоквартирної 

житлової забудови. У мешканців є скарги, оскільки поруч із земельною 

ділянкою, де буде встановлений гараж, розташований дитячий майданчик. 

Прошу поставити це питання на переголосування.  

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. повернутися 

до розгляду питання за порядковим № 70 ‟Про надання Іванову С.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 41)”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 854. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання ‟Про надання Іванову С.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   

вул. Шульгиних (біля будинку № 41)” по суті. Проект рішення за 

реєстраційним № 854. 

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Є скарги людей, що на місці, де планується встановити гараж, 

розташований дитячий майданчик. Крім того, хочу нагадати, що це зона 

багатоквартирної житлової забудови. Відповідно до Плану зонування 

території м. Кіровограда та переважних і супутніх видів забудови, на вказаній 

земельній ділянці немає такого типу забудови як гараж. Пропоную не 

голосувати за даний проект рішення та відмовити заявнику.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Надана неточна інформація ‒ це існуючий гараж. На екрані є фотографії.  

 

Шутка В.В., депутат міської ради (фракція політичної партії                         

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), підтримав пропозицію 

депутата Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Депутати Цертій О.М. та Шутка В.В. внесли пропозицію провести 

переголосування з даного питання з урахуванням озвученої ними інформації.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

Шановні депутати! 

Щоб відмова була правомірною, повинні бути підстави. Виключні 

підстави для відмови визначені Земельним кодексом України. Якщо це 

питання винесено на розгляд сесії міської ради, то проект рішення погоджений 

управлінням містобудування та архітектури, а необхідно мати негативний 

висновок. Тому пропоную розглянути даний проект рішення в поданому 

вигляді або перенести його розгляд.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 1, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

Балясову С.В. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя                                                              

(біля будинку № 26)”. Проект рішення за реєстраційним № 621. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Волкова (біля житлового будинку № 30)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 622.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 



46 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ребровій А.О. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова (біля 

будинку № 42)”. Проект рішення за реєстраційним № 857.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проект рішення погоджений профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк” в 

оренду земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15”. Проект рішення за 

реєстраційним № 858.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це існуючі гаражі. Проект рішення погоджений профільною постійною 

комісією. 
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Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Стосовно цього питання відбулося два виїзні засідання. Гаражі 

встановлені по вул. Кавказькій. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 786 “Про передачу ПАТ ‟Акціонерний 

комерційний промислово-інвестиційний банк” в оренду земельної 

ділянки по вул. Кавказькій, 16/15” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Циганашу В.О. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

будинку № 4, корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 641.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Шановні колеги! 

Це питання стосується інваліда, учасника бойових дій. Він був 

присутній на прийомі у заступників міського голови.   

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 787 “Про передачу Циганашу В.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)” 

(додається). 
 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду питань за порядковими № 72 ‟Про 

надання Тіхоновій Л.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7, 

корп. 5)” (проект рішення за реєстраційним № 892), № 76 ‟Про передачу 

Ребровій А.О. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку  

№ 42)” (учасник Великої Вітчизняної війни) (проект рішення за реєстраційним 

№ 857).  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Прошу підтримати цю пропозицію. Зазначені питання також 

розглядалися профільною комісією з виїздом на місце.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатів Ніжнікової А.О., Деркаченка Ю.О. 

повернутися до розгляду питань за порядковими № 72, 76. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

Тіхоновій Л.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7, корп. 5)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 892.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 788 “Про надання Тіхоновій Л.Д. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7, корп. 5)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

Ребровій А.О. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку                    

№ 42)”. Проект рішення за реєстраційним № 857.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 789 “Про передачу Ребровій А.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 42)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по                    

вул. Руслана Слободянюка, 76”. Проект рішення за реєстраційним № 859.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 790 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 76” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Шевченка, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 860. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 791 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Шевченка, 27” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Автолюбителів, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 861.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до 

пункту 3 даного проекту рішення, а саме розмір авансового внеску ‟5 %” 

замінити на ‟20 %”.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 792 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 2” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Куроп’ятнику Ю.С. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення магазину                                         

по вул. Юрія Липи, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 862.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 793 “Про надання Куроп’ятнику Ю.С. дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду для розміщення магазину по вул. Юрія Липи, 4-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 863. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21”. Проект рішення за 

реєстраційним № 864. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме термін оренди ‟25 років” замінити на ‟5 років”.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозицій профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 794 “Про надання Літвіненку С.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва, 21” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Волошаненку В.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Вокзальній, 103-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 865.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” –2 , 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кадигробу М.Д. дозволів на розроблення технічної документації із  

землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок по вул. Яновського, 

112-в та вул. Преображенській, 16-н”. Проект рішення за реєстраційним                                                   

№ 866.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до 

даного проекту рішення, а саме термін оренди ‟15 років” замінити на ‟5 років”, 

встановити орендну ставку на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозицій профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення 

КТП-10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ по вул. Миколи Міхновського”. Проект рішення 

за реєстраційним № 867.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме встановити термін оренди земельної ділянки 

на 25 років.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Шановні депутати! 

Це питання дуже важливе для міста.  

 

Депутати Кролевець А.В., Ніжнікова А.О. запропонували повернутися 

до розгляду проекту рішення за реєстраційним № 867 ‟Про надання                    

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення КТП-10/0,4 кВ та 

ПЛ-10 кВ по вул. Миколи Міхновського”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшли пропозиції від депутатів Кролевця А.В., Ніжнікової А.О. 

повернутися до розгляду проекту рішення за реєстраційним № 867 ‟Про 

надання ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення 

КТП-10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ по вул. Миколи Міхновського”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання                      

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду для розміщення КТП-10/0,4 кВ 

та ПЛ-10 кВ по вул. Миколи Міхновського”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 867. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме встановити термін оренди земельної ділянки 

на 25 років.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 795 “Про надання                                                                      

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду                                          

для розміщення КТП-10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ по вул. Миколи 

Міхновського” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вул. Полярної та 

Районного бульвару”. Проект рішення за реєстраційним № 868. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме встановити термін оренди земельної ділянки 

на 25 років.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 796 “Про надання                                                                        

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі вулиць Полярної 

та Районного бульвару” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Поліщуку В.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по                                                     

вул. Михайлівській, 83”. Проект рішення за реєстраційним № 869. 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме встановити термін оренди земельної ділянки 

на 5 років.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 797 “Про надання Поліщуку В.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Михайлівській, 83” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта                          

Попова, 28-ж”. Проект рішення за реєстраційним № 870.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 798 “Про передачу Яцурі В.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ляшенко А.А. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля відділення зв’язку)”. Проект рішення за реєстраційним № 871. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 799 “Про передачу Ляшенко А.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                        

“Про передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” в оренду земельної ділянки по                          

вул. Волкова, 17”. Проект рішення за реєстраційним № 677.  
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме термін оренди ‟49 років” замінити на ‟5 років”.  

 

Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Яким чином сформовані межі даної земельної ділянки? 

 

Владов Р.П.: 

Земельні ділянки перебували в постійному користуванні 

КІРОВОГРАДСКОГО УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА 

УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ, яке продало майно підприємству, 

що буде виготовляти мінеральні добрива.  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Ця земельна ділянка межує з моїм виборчим округом. Недалеко 

знаходиться річка. Виготовлення міндобрив поряд з річкою у мене викликає 

сумніви. Пропоную не голосувати за даний проект рішення.  

 

Владов Р.П.: 

Річка розташована на відстані близько кілометра від цієї земельної 

ділянки.  

 

Демченко М.І.: 

Відстань цієї земельної ділянки до річки становить близько 300 метрів. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 872.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією було запропоновано внести зміни до  

даного проекту рішення, а саме встановити всім заявникам термін оренди                     

на 5 років. 

Зачитав проект рішення зі змінами та відповів на запитання депутата 

Кролевця А.В. щодо розташування земельних ділянок. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозицій профільної постійної комісії? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПРАТ ‟ІНСТИТУТ ‟КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ” договору 

оренди земельної ділянки по вул. Аджамській, 3”. Проект рішення за 

реєстраційним № 873.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління. 

Термін договору оренди зазначеної земельної ділянки закінчився. Тому даним 

проектом рішення необхідно надати дозвіл на розроблення технічної 

документації щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                               

по вул. Аджамській, 3 для розміщення автогаражів за рахунок земель 

промисловості.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Фрізі-Ханілевич Н.Г. права користування земельною ділянкою по 

пров. Фортечному, 19”. Проект рішення за реєстраційним № 874.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 800 “Про припинення Фрізі-Ханілевич Н.Г. 

права користування земельною ділянкою по пров. Фортечному, 19” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟КЗБМ № 1” права користування земельними ділянками по 

вул. Аджамській (територія ‟Веселівського родовища”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 875.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Шановні колеги! 

Прошу підтримати даний проект рішення, на підставі якого 

підготовлене питання за порядковим № 99 (проект рішення за                      

реєстраційним № 878) щодо розміщення кладовища.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 801 “Про припинення ТОВ ‟КЗБМ № 1” 

права користування земельними ділянками по вул. Аджамській 

(територія ‟Веселівського родовища”)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання підприємству об’єднання громадян ‟Обласний центр ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів” ‟Кіровоградської обласної організації 

інвалідів” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування по просп. Університетському, 6”. 

Проект рішення за реєстраційним № 876. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 802 “Про надання підприємству об’єднання 

громадян ‟Обласний центр ранньої соціальної реабілітації дітей-

інвалідів” ‟Кіровоградської обласної організації інвалідів” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування по просп. Університетському, 6” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                            

“Про надання РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою 
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щодо відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення 

за реєстраційним № 877. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 803 “Про надання РЕГІОНАЛЬНОМУ 

СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КП ‟Ритуальна служба” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській”. Проект рішення за 

реєстраційним № 878.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 804 “Про надання КП ‟Ритуальна служба” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Аджамській” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                     

“Про зміну Вітер Є.С. цільового призначення земельної ділянки по                                            

вул. Херсонській, 101”. Проект рішення за реєстраційним № 879.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Функціональне призначення земельної ділянки відповідає Плану 

зонування території м. Кіровограда? 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Відповідає. Висновок управління містобудування та архітектури 

позитивний.  

 

Деркаченко Ю.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища: 

Депутат міської ради по цьому виборчому округу також надав 

позитивний висновок. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 805 “Про зміну Вітер Є.С. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Херсонській, 101” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни цільового 

призначення земельної ділянки Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній (біля 

будинку № 27/12)”. Проект рішення за реєстраційним № 880.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Земельна ділянка перебуває у власності громадянки як ділянка під 

розміщення індивідуальних гаражів. Буде змінене цільове призначення 

земельної ділянки, а саме під розміщення навчально-виховного центру з 

розвитку професійної підготовки та популяризації спортивного танцю. 
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Райкович А.П.: 

Громадянка Машина М.Ф. неодноразово була у мене на особистому 

прийомі.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Городецькому В.П. цільового призначення земельної ділянки по                          

вул. Садовій (біля будинку № 61)”. Проект рішення за реєстраційним № 692. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 806 “Про зміну Городецькому В.П. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61)” 

(додається). 
 

Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

Прошу поставити на переголосування проект рішення за реєстраційним 

№ 880 ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та зміни 

цільового призначення земельної ділянки Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній 

(біля будинку № 27/12)”. Зазначена земельна ділянка знаходиться на моєму 

виборчому окрузі. Всі конфліктні питання з сусідами зняті. Там дійсно має 

бути збудований навчально-виховний центр з розвитку професійної 

підготовки та популяризації спортивного танцю. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Голофаєва І.В. поставити на 

переголосування проект рішення за реєстраційним № 880 ‟Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та зміни цільового призначення 

земельної ділянки Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній (біля будинку № 27/12)”. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення та зміни цільового призначення 

земельної ділянки Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній (біля будинку № 27/12)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 880.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 807 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення та зміни цільового призначення земельної ділянки 

Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній (біля будинку № 27/12)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 273”. 

Проект рішення за реєстраційним № 881.  

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Щодо даного проекту рішення є зауваження юридичного управління, 

тому прошу зняти його з розгляду та відправити на доопрацювання. Заявник 

звернувся щодо зміни кадастрового номера. Раніше цю земельну ділянку 



66 

 

надавала Обознівська сільська рада. Але при формуванні кадастру кварталів 

вона потрапила до меж міста. Юридичне управління наполягає на тому, щоб 

громадянка надала відмову від управління держгеокадастру щодо 

неможливості здійснення дій у зв’язку з тим, що кадастровий номер земельної 

ділянки не відповідає кадастровому зонуванню.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення та 

відправити його на доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Розгляд питання відтерміновано. 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 882.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 808 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 883.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 809 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015                              

№ 4597”. Проект рішення за реєстраційним № 884.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 810 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29.09.2015 № 4597” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за 

реєстраційним № 885. 

 

Бойко С.В., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка”): 

Чим викликана зміна кадастрових номерів у пунктах 2, 4 та чому 

збільшується площа земельної ділянки? 

 

Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

У зв’язку з допущеними технічними помилками. 
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

На вимогу голови депутатської фракції ‟Рідне місто” оголошується 

перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 16.05. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвався 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

Терзовій Л.Б. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 887 (заява депутата Терзова Д.С. щодо конфлікту інтересів 

у даному питанні додається).  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 811 “Про надання Терзовій Л.Б. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Заміській, 1” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ФОП Овечку В.С. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2-б”. Проект рішення за 

реєстраційним № 888.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 812 “Про затвердження ФОП Овечку В.С. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Заміській, 2-б” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Яковенко А.В. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2”. Проект рішення за 

реєстраційним № 889 (додаються зауваження начальника юридичного 

управління міської ради).  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 813 “Про затвердження Яковенко А.В. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Заміській, 2” (додається). 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Є пропозиція юридичного управління зняти з розгляду проекти рішень 

за реєстраційними номерами 890 “Про передачу Довгенко І.В. в оренду 

земельних ділянок по вул. Заміській, 2 та вул. Заміській, 2-б”, № 891                            

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Заміській, 2-б, право оренди на 

яку набувається на аукціоні” та винести їх на розгляд наступної сесії.  

Даними проектами рішень передбачається обмін земельними ділянками 

згідно з поділом відповідно до прийнятих сьогодні рішень. Юридичне 

управління наполягає на тому, що дані земельні ділянки необхідно внести до 

державного реєстру, а потім передавати в оренду. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція від юридичного управління зняти                                                  

та відправити на доопрацювання питання за порядковими № 111 “Про 

передачу Довгенко І.В. в оренду земельних ділянок по вул. Заміській, 2                                     

та вул. Заміській, 2-б” (проект рішення за реєстраційним № 890), № 112                     

‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Заміській, 2-б, право оренди на 

яку набувається на аукціоні” (проект рішення за реєстраційним                                             

№ 891). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Ситуація, яка сьогодні склалася в ході виступів депутатів, та, на наш 

погляд, неетична і некоректна поведінка голови постійної комісії міської ради 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності спонукає депутатів звернутися до Вас з 

проханням повернутися до розгляду питання ‟Про звіти голів постійних 

комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме до прийняття 

рішень за результатами заслуховування цих звітів.  

 

 

 



71 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. 

повернутися до розгляду питання ‟Про звіти голів постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме до прийняття рішень 

за результатами заслуховування цих звітів. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати поіменного голосування. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Повертаємося до розгляду питання ‟Про звіти голів постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”.  

Ми заслухали звіти голів постійних комісій міської ради. Необхідно 

прийняти рішення стосовно перебування на посадах голів постійних комісій. 

Які будуть пропозиції? 

 

Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Першим пропоную прийняти рішення щодо звіту голови постійної 

комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності Демченка М.І. 

 

Райкович А.П.: 

Пропонується перейти до прийняття рішення щодо звіту голови 

постійної комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності Демченка М.І. 

Пропонується прийняти проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про   

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (зі змінами) 

та заслухавши звіт голови комісії про роботу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської 
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ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 

масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, Кіровоградська міська рада вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності взяти до відома (додається). 

2. Припинити повноваження голови та вважати членом постійної комісії   

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради,   

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності Демченка Михайла Івановича. 

3. Внести відповідні зміни до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 15 грудня 2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних комісій 

Кіровоградської  міської ради сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень)”. 

Чи можливо запропонований проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 814 “Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Повноваження голови постійної комісії з питань діяльності ради, 

депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

Демченка М.І. припинено. 

Нам необхідно обрати з числа членів постійної комісії голову зазначеної 

комісії. Які будуть пропозиції? 
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Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної 

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропонуємо обрати головою постійної комісії міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності депутата Линченка М.Д. 
 

Райкович А.П.: 

Які ще є пропозиції? 

 

Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ‟ВО ‟Свобода”, 

співголова депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

У цивілізованих радах, парламентах головами регламентних комісій, 

комітетів прийнято призначати депутатів з числа опозиції. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Пропоную на головою постійної комісії міської ради з питань діяльності 

ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної 

політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

обрати депутата Смірнова В.О. 

 

Райкович А.П.: 

Які ще є пропозиції? Немає. 

Ставлю на голосування пропозиції по мірі їх надходжень. Першою 

надійшла пропозиція обрати головою постійної комісії міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності депутата Линченка М.Д. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 815 “Про обрання голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Також нами був заслуханий звіт голови постійної комісії міської ради з 

питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів Бєжана М.М. 

Підготовлений проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (зі змінами) 

та заслухавши звіт голови комісії про роботу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів, Кіровоградська міська рада вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту 

прав споживачів взяти до відома (додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, 

торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів Бєжану Михайлу 

Михайловичу”.  

Чи можливо запропонований проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 816 “Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань промисловості, транспорту, 

зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
 Наступним пропонується розглянути проект рішення міської ради щодо 

звіту голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 
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реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Деркаченка Ю.О. 

Підготовлений проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (зі змінами) 

та заслухавши звіт голови комісії про роботу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

Кіровоградська міська рада вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища взяти до відома 

(додається). 

2. Припинити повноваження голови та вважати членом постійної комісії 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Деркаченка Юрія 

Олександровича. 

3. Внести відповідні зміни до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 15 грудня 2015 року № 30 ‟Про затвердження складу постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень)”. 

Чи можливо запропонований проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято (переголосовано). 

 

Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу вибачення, але я не зорієнтувався та не встиг проголосувати. 

Прошу провести переголосування.  

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування щодо 

звіту голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Деркаченка Ю.О. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Повторно зачитав проект рішення ‟Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища”. 

Чи можливо озвучений проект рішення міської ради поставити на 

голосування за основу і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти озвучений проект рішення 

за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 817 “Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Повноваження голови постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Деркаченка Ю.О. припинено. 

Нам необхідно обрати з числа членів постійної комісії голову комісії. 

Які будуть пропозиції? 

 

Волкожа Т.П., депутат міської ради (фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Вношу кандидатуру депутата Шамардіна О.С. для обрання на посаду 

голови постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища.  
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Райкович А.П.: 

Які ще є пропозиції? Немає. 

Надійшла пропозиція обрати головою постійної комісії міської ради з   

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин   

та охорони навколишнього природного середовища депутата Шамардіна О.С. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 818 “Про обрання голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Наступним пропонується розглянути проект рішення міської ради щодо 

звіту голови постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку Волкова І.В. 

Підготовлений проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (зі змінами) 

та заслухавши звіт голови комісії про роботу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку, Кіровоградська міська рада вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради   

з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку взяти до відома (додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку Волкову Ігорю Вікторовичу”. 

Чи можливо запропонований проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 819 “Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Наступним пропонується розглянути проект рішення міської ради щодо 

звіту голови постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення Гамальчука М.П. 

Підготовлений проект рішення наступного змісту: 

‟Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України ‟Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання (зі змінами) 

та заслухавши звіт голови комісії про роботу постійної комісії Кіровоградської 

міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, 

Кіровоградська міська рада вирішила: 

1. Звіт голови про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради   

з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення взяти до відома 

(додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення Гамальчуку Миколі Павловичу”. 

Чи можливо запропонований проект рішення поставити на голосування 

за основу і в цілому? Можливо. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 820 “Про звіт голови постійної комісії 

Кіровоградської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання “Різне”. Які є питання? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Я ставив депутатське запитання з проханням озвучити фінансовий 

розподіл по виборчих округах в розрізі галузевих програм, але до цього часу 

відповідь на моє запитання не озвучена. Це порушення норм Регламенту.  
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Райкович А.П.: 

Цифри будуть опубліковані на офіційному сайті міської ради. 

 

Демченко М.І.: 

У Регламенті та у Законах України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ‟Про статус депутатів місцевих рад” зазначається, що депутатське 

запитання обов’язково має бути вирішене під час сесії.  

 

Райкович А.П.: 

Депутати заслухали інформацію щодо Програм.  

 

Демченко М.І.: 

Ця інформація не була озвучена. 

 

Райкович А.П.: 

Проект Програми був опублікований на офіційному сайті міської ради, 

розданий депутатам для ознайомлення. Шляхом голосування депутати 

прийняли рішення, що не треба в повному обсязі заслуховувати інформацію 

щодо програм, які погоджені виконавчим комітетом міської ради та заслухані 

на сесії. Юридичне управління трактує, що в цьому немає порушення.  

Найближчим часом програми будуть опубліковані на офіційному сайті 

міської ради, а також роздруковані та направлені Вам особисто.  

 

Смаглюк М.О., начальник юридичного управління міської ради: 

Шановні депутати! 

Частиною 2 статті 21 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих 

рад” передбачена альтернатива: депутатське запитання ‒ це засіб одержання  

депутатом місцевої ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. 

Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату  

місцевої ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до 

порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається. 

Таку інформацію Вам буде надано персонально.  

 

Райкович А.П.: 

Ще є інформація щодо питання ‟Різне”? Немає. 

Шановні депутати! 

Порядок денний сьомої сесії міської ради вичерпаний. Дякую за роботу. 

Сьома сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович  


