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П Р О Т О К О Л  №  30 

п’ятого  засідання восьмої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 07 квітня 2017 року м. Кропивницький 

 

П’яте засідання восьмої сесії міської ради сьомого скликання веде 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П. надав слово представникам громадських організацій та 

громадянам міста, які записалися на виступ:  

Дзюбі О.В., голові Кіровоградської міської організації профспілки 

працівників освіти і науки (вимоги до депутатів додаються), Тарасову О.М., 

заступнику голови Громадської ради при виконавчому комітеті 

Кіровоградської міської ради, Корді Є.М., голові студентського профкому 

Кіровоградського професійного ліцею імені Героя Радянського Союзу                        

О.С. Єгорова, громадським активістам Гречусі В.М., Важинській Г.В.,                           

Бочарову-Тузу В.В., які засудили депутатів, які не беруть участь у засіданнях 

сесій міської ради, закликали до виконання покладеного на них громадянського 

обов’язку перед виборцями щодо вирішення питань територіальної громади. 

Дзядику А.І., заслуженому лікарю України, завідувачу неврологічним 

відділенням для хворих з порушенням мозкового кровообігу, Кабанчук О.О., 

заступнику головного лікаря з медичної частини (звернення додається), 

Тихонович Н.М., голові Кіровоградського міського товариства політв’язнів і 

репресованих, громадянам Пономаренко Т.О., Чарикіній Н.В.,                           

Дніпровській С.Н., які виступили на підтримку депутата Артюха О.І. та 

закликали депутатів міської ради перейти до вирішення питань порядку 

денного. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування “Рада-В”. 
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Шановні депутати! 

На п’яте засідання восьмої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося 

разом з міським головою 22 депутати. Відсутній 21 депутат.  

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Третє засідання поспіль ми з колегами депутатами та громадою міста 

вимагаємо від Вас твердо відповісти на дії малого кола осіб, котрі ставлять 

вимоги та намагаються взяти у заручники все місто.  

Згідно зі статтею 12 Закону України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні” Ви є головною посадовою особою нашого міста. На Вас 

розповсюджуються ті ж права та гарантії, що і на депутатів. Ви маєте право 

брати участь у голосуванні з правом ухвального голосу і в разі крайньої 

необхідності за вимогою депутатів ініціювати голосування з процедурного 

питання щодо можливості відкриття та початку роботи засідання сесії з таких 

важливих для громади міста питань.  

Чи то не є крайньою необхідністю присутність в сесійній залі голодних 

студентів та громадян, чиї життєво важливі питання не вирішуються?  

Чи то не є крайньою необхідністю, що люди, які звернулися до міської 

ради за матеріальною допомогою, зараз балансують між життям і смертю та 

не можуть отримати матеріальну допомогу через те, що не розпочинається 

засідання сесії. 

Ми, депутати, не бажаємо бути учасниками та посібниками ‟геноциду” 

серед жителів нашого міста. 

Фракція політичної партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК” та депутатський 

корпус у складі п’яти політичних партій з дев’яти існуючих вимагає від Вас 

поставити на голосування процедурне питання про можливість розпочати 

засідання сесії та голосувати за питання порядку денного. Це вимога 

депутатського корпусу та громадян міста. В разі будь-яких наслідків, 

депутатський корпус та громада міста бере на себе всю відповідальність.  

 

Райкович А.П. надав слово начальнику юридичного управління міської 

ради Смаглюк М.О., яка надала роз’яснення стосовно пропозиції депутата 

Ларіна А.С., посилаючись на норми статті 12 Закону України ‟Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 19 Закону України ‟Про статус 

депутатів місцевих рад” щодо правового статусу міського голови, 

повноважень та прав депутатів. 

 

 Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Які є пропозиції стосовно пропозиції депутата Ларіна А.С. щодо 

процедурного питання?  
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні колеги! 

Депутат Ларін А.С. та начальник юридичного управління чітко 

розтлумачили норми законодавства. Вважаю, що діти, які зараз присутні у 

сесійній залі, не підуть, доки ми не розпочнемо роботу. Пропоную поставити 

пропозицію депутата Ларіна А.С. на голосування.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ларіна А.С. стосовно 

процедури. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Шановні представники громади! 

У зв’язку із важливістю, необхідністю своєчасного вирішення питань, 

які сьогодні пропонується розглянути, враховуючи, що я не бачу причин 

неявки на сесійні засідання значної частини депутатів, я беру на себе 

відповідальність і розпочинаю засідання сесії.  

 

Шановні депутати! 

У роботі п’ятого засідання восьмої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                                 

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Оверченко Роман Ауреліувич ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

депутати Кіровоградської обласної ради: Музичук Валерій Вікторович, 

Погребняк Артем Анатолійович; 

помічник народного депутата Лінька Дмитра Володимировича ‒                    

Осіпова Марина Валеріївна; 

представники громадських організацій, мешканці міста, учні 

професійно-технічних начальних закладів, представники преси та засобів 

масової інформації. 
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Шановні колеги! 

На підставі розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 20.03.2017 до доходів та видатків міста необхідно залучити 

біля 12,0 млн грн субвенцій з державного бюджету на надання: 

пільг та субсидій населенню; 

на підтримку особам з особливими освітніми потребами; 

на відшкодування вартості лікарських засобів. 

Крім того, власний фінансовий ресурс у сумі 83,7 млн грн пропонується 

направити: 

на придбання 20 автобусів; 

на виконання міської програми протидії тероризму; 

на завершення капітального ремонту інсультного центру та придбання 

медобладнання; 

на капітальний ремонт покрівель житлового фонду; 

на благоустрій скверу “Чорнобиль” та кладовищ; 

на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів 

та на виплату заробітної плати працівникам та стипендій учням 

професійно-технічних навчальних закладів. 

Тому пропонується включити до порядку денного питання: 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                   

від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”, 

доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1005. 

Також у зв'язку із необхідністю будівництва Медичного центру на 

території Кіровоградської обласної дитячої лікарні, але неможливістю 

використання основних засобів у складі цілісного майнового комплексу мереж 

“Кіровоградтеплоенерго”, потрібно надати згоду на списання та передачу 

орендованих основних засобів ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”. 

Тому пропонується також включити до порядку денного сесії питання                     

“Про надання згоди на списання та передачу орендованих основних засобів 

ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, проект рішення за реєстраційним 

№ 1010. 

Зазначені питання розглянуто на засіданнях профільних постійних 

комісій міської ради. Проекти рішень вам роздано. 

Є ще пропозиції? 

 

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

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

Прошу включити до порядку денного восьмої сесії питання ‟Про 

звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Кіровоградської обласної 

ради щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів                                 

у 2017 році”.  

Також, враховуючи доопрацьований проект рішення за реєстраційним 

№ 1005, у  зв’язку із збільшенням терористичної загрози, з метою забезпечення 

безпеки громадян міста необхідно внести зміни до рішення міської ради                      



5 
 

№ 848. Тому прошу включити до порядку денного питання ‟Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 848 ‟Про 

затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”, проект 

рішення за реєстраційним № 1016. 
 

Ксеніч В.М., депутат міської ради (фракція політичної партії                  

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

Шановні депутати! 

У зв’язку з розглядом питання “Про внесення змін до рішення 

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

бюджет на 2017 рік” пропоную включити до порядку денного восьмої сесії 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 15 березня 2017 року № 847 ‟Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                     

на 2017 рік”. 

Також пропоную включити до порядку денного питання ‟Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 

‟Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення м. Кіровограда на 2016-2018 роки”, доопрацьований 

проект рішення за реєстраційним № 1014.  

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП”): 

Пропоную включити до порядку денного восьмої сесії питання                         

‟Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”, проект рішення за реєстраційним                             

№ 1020. Необхідно внести зміни до зазначеної Програми на підставі змін, 

внесених до міського бюджету.  

 

Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Пропоную включити до порядку денного питання ‟Про затвердження                     

Касаткіній Л.І. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Кримській, 74-а”.  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до голосування щодо кожного додаткового питання окремо.  

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 2017 рік”, 

доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1005. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 
Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про надання згоди на списання та передачу орендованих основних 

засобів ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”, проект рішення за 

реєстраційним № 1010. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”, проект рішення за реєстраційним                           

№ 1020. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

Кіровоградської обласної ради щодо фінансування професійно-технічних 

навчальних закладів у 2017 році ”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 15.03.2017 № 848 ‟Про затвердження Міської програми протидії тероризму 

у 2017 році”, проект рішення за реєстраційним № 1016. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування за дану пропозицію. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування пропозицію включити до порядку 

денного питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 15.03.2017 № 848 ‟Про затвердження Міської програми протидії тероризму 

у 2017 році”, проект рішення за реєстраційним № 1016. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 

2018 роки”, доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1014. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 
 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування за дану пропозицію. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування пропозицію включити до порядку 

денного питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда                                   

на 2016 – 2018 роки”, доопрацьований проект рішення за реєстраційним                         

№ 1014. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 15 березня 2017 року № 847 ‟Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                              

на 2017 рік”, проект рішення за реєстраційним № 1017. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про затвердження Касаткіній Л.І. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кримській, 74-а”, проект 

рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

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

Прошу включити до порядку денного питання ‟Про передачу                        

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки по                               

вул. Козацькій”, проект рішення без реєстраційного номера. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

питання ‟Про передачу ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної 

ділянки по вул. Козацькій”, проект рішення без реєстраційного номера. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Краснокутський О.В.: 

У мене є пропозиція змінити черговість розгляду питань порядку 

денного, а саме після депутатських запитів розглянути питання ‟Про 

звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Кіровоградської обласної 

ради щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів                          

у 2017 році”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ви чули вимоги громади, представників громадських організацій, тому 

додаткові питання, включені сьогодні до порядку денного, пропоную 

розглянути першими.  
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Ставлю на голосування запропонований порядок денний з додатковими 

питаннями та з урахуванням пропозиції депутата Краснокутського О.В. в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 866 ‟Про внесення доповнень до порядку 

денного восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

Перше питання ‒ “Про депутатські запити депутатів міської ради”. 

Доповідає Табалов А.О. ‒ секретар міської ради. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

За міжсесійний період на адресу міської ради надійшло 82 депутатських 

запити, з них щодо надання одноразової адресної грошової допомоги ‒ 81,                       

в тому числі від груп депутатів ‒ 58. Є необхідність їх зачитувати? Немає. 

Прошу підтримати депутатські запити. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги? Є. 

 

Артюх О.І., депутат міської ради (позафракційний), оголосив 

депутатський запит 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 групи 

депутатів (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю 

міста. 

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запити щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги? Немає. 

Є пропозиція підтримати депутатські запити з урахуванням 

депутатських запитів, озвучених депутатами Артюхом О.І та Волкожею Т.П. 
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Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 867 ‟Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Кіровоградської обласної 

ради щодо фінансування професійно-технічних навчальних закладів                       

у 2017 році”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідає 

Краснокутський О.В. ‒ депутат міської ради.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав текст звернення 

депутатів Кіровоградської міської ради до Кіровоградської обласної ради 

‟Про фінансування професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році” та 

проект рішення. 

 

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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 868 “Про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Кіровоградської обласної ради щодо 

фінансування професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                         
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2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Доопрацьований проект 

рішення за реєстраційним № 1005. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради, пояснила 

основні положення доопрацьованого проекту рішення міської ради за 

реєстраційним № 1005. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловився на підтримку 

зазначеного проекту рішення.  

 

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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 869 “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 надання згоди на списання та передачу орендованих основних засобів 

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1010. Доповідає Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної 

власності 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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 870 “Про надання згоди на списання                                 

та передачу орендованих основних засобів ДП ‟Кіровоградтепло”                        

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” (додається). 

 

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

“Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                

від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 1020. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства 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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 871 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про 

затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 848 

‟Про затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1016. Доповідає Шишко О.М. ‒ головний 

спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами. 

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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 872 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 848 ‟Про затвердження 

Міської програми протидії тероризму у 2017 році” (додається). 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого                              

2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки”. 

Доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 1014. Доповідає                     

Ксеніч В.М. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 

 

Ксеніч В.М., начальник управління капітального будівництва міської 

ради, пояснив зміни, внесені до доопрацьованого проекту рішення за 

реєстраційним № 1014. 

 

 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” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 873 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

(додається). 
 

 

 



15 
 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня                      

2017 року № 847 ‟Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1017. Доповідає Вергун О.С. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку 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” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 ‟Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1017.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 874 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 847 ‟Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

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

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Розглядаємо питання ‟Про затвердження Касаткіній Л.І. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                                       

вул. Кримській, 74-а”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 875 “Про затвердження Касаткіній Л.І. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                                       

вул. Кримській, 74-а” (додається). 
 

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

передачу ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки по                               

вул. Козацькій”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 876 “Про передачу                                                                     

ПАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки по                               

вул. Козацькій” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про надання Вожжовій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по  вул. Космонавта Попова (біля будинку 

№ 5)”. Проект рішення за реєстраційним № 608.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 877 “Про надання Вожжовій О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 932.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 878 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вербовій Г.А. у власність земельної ділянки по вул. Сєрова, 47”. 

Проект рішення за реєстраційним № 933.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 
 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Вербовій Г.А. 

у власність земельної ділянки по вул. Сєрова, 47”. Проект рішення за 

реєстраційним № 933.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 879 “Про передачу Вербовій Г.А. у власність 

земельної ділянки по вул. Сєрова, 47” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вінницькому В.В. у власність земельної ділянки по                                             

вул. Архангельській (біля будинку № 11)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 611.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 880 “Про передачу Вінницькому В.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 11)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                

вул. Курганній (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним № 612. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 881 “Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошую перерву на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 12.32. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Продовжуємо роботу засідання сесії. Розглядається питання порядку 

денного “Про передачу Шитухіній Л.Р. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 614.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 882 “Про передачу Шитухіній Л.Р. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу гаражному кооперативу ‟Гірник 3-2011” безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Зінченка, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 616.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу гаражному 

кооперативу ‟Гірник 3-2011” безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Зінченка, 1-а”. Проект рішення за реєстраційним № 616.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 883 “Про передачу гаражному кооперативу 

‟Гірник 3-2011” безоплатно у власність земельної ділянки по                                    

вул. Зінченка, 1-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Желудченко А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                          

просп. Перемоги (біля житлового будинку № 18)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 618.  
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу                          

Желудченко А.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                      

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 618.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 884 “Про передачу Желудченко А.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля 

будинку № 18)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вороні О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

просп. Перемоги (біля будинку № 18)”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 619.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 885 “Про передачу Вороні О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Огороднику О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проект рішення за реєстраційним № 620. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 886 “Про передачу Огороднику О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                           

Корольова, 24-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

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

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 887 “Про передачу Балясову С.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 26)” (додається). 
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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.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 888 “Про передачу Єреміній Л.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового будинку                            

№ 30)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропонується зняти з розгляду порядку денного питання “Про передачу 

Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                                                 

вул. Преображенській, 6-в”. Проект рішення за реєстраційним № 626. 
Додається заява депутата Ксеніча В.М. щодо конфлікту інтересів у даному 

питанні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лебедченку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                    

вул. Вокзальній (біля будинку № 17)”. Проект рішення за реєстраційним                           

№ 630.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією, 

але відповідно до затвердженого Положення заявник має право на отримання 

зазначеної земельної ділянки. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 889 “Про передачу Лебедченку А.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 17)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ярошевській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по                     

вул. Гоголя, 91-а”. Проект рішення за реєстраційним № 633.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 890 “Про передачу Ярошевській Л.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя, 91-а” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Лисенку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                

вул. Кременчуцькій (біля житлового будинку № 3)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 634.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 891 “Про передачу Лисенку С.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Кременчуцькій (біля житлового 

будинку № 3)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мельнику К.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля 

будинку № 24)”. Проект рішення за реєстраційним № 643.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 892 “Про передачу Мельнику К.Г. в оренду 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Буянкіну С.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 934.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 893 “Про надання Буянкіну С.Ю. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Котляру Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку 

№ 51/44)”. Проект рішення за реєстраційним № 935.  
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Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 894 “Про надання Котляру Ю.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку № 51/44)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сошніковій Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 936.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 895 “Про надання Сошніковій Г.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова (біля будинку № 26)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Салову В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 2-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 937.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 896 “Про надання Салову В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    

вул. Арсенія Тарковського, 2-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку 

№ 65), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 649.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 897 “Про затвердження земельної ділянки по                   

вул. Великій Перспективній (біля будинку № 65), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а), 

право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 650.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 898 “Про затвердження земельної ділянки по                     

вул. Глинки (напроти будинку № 2-а), право оренди на яку набувається 

на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція зняти з розгляду питання “Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а), право власності 

на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 745. 
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Додається заява депутата Дриги В.В. щодо конфлікту інтересів у даному 

питанні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Покровській (біля будинку № 4-а), 

право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 947.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 899 “Про затвердження земельної ділянки по                     

вул. Покровській (біля будинку № 4-а), право оренди на яку набувається 

на аукціоні” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія 

Коваленка, право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 948.  

 

Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні присутні! 

Прошу зняти з розгляду даний проект рішення та відправити на 

доопрацювання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію зняти з розгляду та відправити на 

доопрацювання даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято (процедурне рішення). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на розі                          

вулиць Генерала Родимцева та Ялтинської та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

Проект рішення за реєстраційним № 660.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 900 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Генерала 

Родимцева та Ялтинської та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                        

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 15/18) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. 

Проект рішення за реєстраційним № 699.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 901 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 15/18) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                         

вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 23) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект 

рішення за реєстраційним № 729.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя Нікітіна (біля 

будинку № 23) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проект рішення за 

реєстраційним № 729.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 902 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Василя Нікітіна (біля 

будинку № 23) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Гоголя, 69”. Проект рішення за реєстраційним № 663. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 903 “Про продаж Лагуткіній Л.В. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Гоголя, 69” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Лучкову Є.П. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Руслана Слободянюка, 213-в”. Проект рішення за 

реєстраційним № 949.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення погоджено профільною постійною комісією. 

Разом з тим, пропонується доповнити проект рішення пунктом 1 щодо 

припинення комунальному підприємству ‟НАДРА КІРОВОГРАДЩИНИ” 

права постійного користування землею по вул. Володарського, 60, пункти 1-4 

вважати відповідно пунктами 2-5. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами та доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 904 “Про продаж Лучкову Є.П. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Руслана 

Слободянюка, 213-в” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                      

вул. Комарова, 54-а”. Проект рішення за реєстраційним № 665.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 905 “Про надання Карпову А.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟САКС” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 26-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 671.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 906 “Про надання ПП ‟САКС” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 26-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по                                            

просп. Промисловому, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 675. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу                               

Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 13”. 

Проект рішення за реєстраційним № 675. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 907 “Про передачу Перевертню Г.М. в оренду 

земельної ділянки по просп. Промисловому, 13” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Борисову О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 676.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір орендної плати на рівні 6 %. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 908 “Про передачу Борисову О.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проект рішення за реєстраційним № 677.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки терміном на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 



35 
 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шостак А.А. в оренду земельної ділянки по пров. Декабристів, 7”. 

Проект рішення за реєстраційним № 938.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 909 “Про передачу Шостак А.А. в оренду 

земельної ділянки по пров. Декабристів, 7” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

перехід права користування земельною ділянкою по вул. Заміській, 5-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 939.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 910 “Про перехід права користування 

земельною ділянкою по вул. Заміській, 5-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Брайченко Т.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 

69-б”. Проект рішення за реєстраційним № 940.  
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Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 911 “Про передачу Брайченко Т.М. в оренду 

земельної ділянки по вул. Пашутінській, 69-б” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Яковенко А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Заміській, 2”. 

Проект рішення за реєстраційним № 941.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 912 “Про передачу Яковенко А.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Заміській, 2” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

вул. Заміській, 2-б”. Проект рішення за реєстраційним № 890.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 913 “Про передачу Довгенко І.В. в оренду 

земельних ділянок по вул. Заміській, 2 та вул. Заміській, 2-б” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору оренди землі по вул. Андріївській, 

16-а”. Проект рішення за реєстраційним № 682. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 5 років та розмір орендної плати на                         

рівні 6 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 914 “Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. 

договору оренди землі по вул. Андріївській, 16-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення Дяченку О.В. договору оренди землі по вул. Можайського, 6-к”. 

Проект рішення за реєстраційним № 683.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція поновити 

договір оренди земельної ділянки строком на 5 років та встановити розмір 

орендної плати на рівні 6% від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 915 “Про поновлення Дяченку О.В. договору 

оренди землі по вул. Можайського, 6-к” (додається). 

 

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.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 916 “Про поновлення ПРАТ ‟ІНСТИТУТ 

‟КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ” договору оренди земельної ділянки по 

вул. Аджамській, 3” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення УДППЗ ‟УКРПОШТА” договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 942.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 8, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 
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Проект рішення за реєстраційним № 943.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Відповідно до зауважень управління містобудування та архітектури 

пропонується виключити з даного проекту рішення пункти 20, 21. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням зауважень управління містобудування та архітектури. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ТОВ ‟ФАРММАШ” договору оренди землі по  

вул. Генерала Родимцева, 83-б”. Проект рішення за реєстраційним № 944. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 917 “Про поновлення ТОВ ‟ФАРММАШ” 

договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 83-б” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟СВ” права користування земельною ділянкою                                        

по вул. Ганни Дмитрян, 16”. Проект рішення за реєстраційним № 684. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 918 “Про припинення ТОВ ‟СВ” права 

користування земельною ділянкою по вул. Ганни Дмитрян, 16” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Філіп’євій М.С. права користування земельними ділянками по 

вул. Євгена Тельнова, 2-г”. Проект рішення за реєстраційним № 685.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 
Даний проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією. 

Заявник подав заяву щодо припинення договору оренди та має право на 

розірвання договірних відносин. 

 

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

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

Такі питання стосуються вбудованих приміщень та скасування 

підприємцями договорів оренди. Постійна комісія дуже виважено підходить 

до вирішення зазначених питань. Якщо будуть скасовуватися всі договори, то  

за рахунок чого буде наповнюватися міський бюджет. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною ділянкою 

по вул. Євгена Тельнова, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 686. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування земельною ділянкою по  

вул. Енергетиків (напроти соко-екстракційного заводу)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 945.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 919 “Про припинення ФОП Ковальову Л.П. 

права користування земельною ділянкою по вул. Енергетиків (напроти 

соко-екстракційного заводу)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою                            

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 946.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8”. 

Проект рішення за реєстраційним № 950.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією. 

Земельна ділянка перебуває в оренді під розміщення житлового будинку. 

Заявниця скаржиться на завеликий розмір орендної плати, просить поділити 

земельну ділянку, а саме: частину під житловим будинком залишити в оренді, 

а іншу частину приватизувати під садівництво.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 9, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову у відведенні земельних ділянок у власність”. Проект рішення за 

реєстраційним № 951.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення підготовлено на підставі заяв стосовно земельних 

ділянок, які не відповідають плану зонування території.  

Додається службова записка від начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 920 “Про відмову у відведенні земельних 

ділянок у власність” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

зміну Ткаченку О.О. цільового призначення земельної ділянки по                                   

вул. Криничуватій, 37”. Проект рішення за реєстраційним № 952.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 921 “Про зміну Ткаченку О.О. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Криничуватій, 37” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТДВ ‟Кіровоградське АТП 13554” дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Лавандовій, 27-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 693.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 922 “Про надання ТДВ ‟Кіровоградське                            

АТП 13554” дозволу на проведення інвентаризації земель по                                      

вул. Лавандовій, 27-а” (додається). 
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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.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 923 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 273” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до договору оренди земельної ділянки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 953.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 924 “Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 535”. 

Проект рішення за реєстраційним № 954.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 925 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 535” (додається). 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням 

оголосити перерву на 5 хвилин. 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 5 хвилин. 
 

Після перерви о 13:33. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

реєстраційним № 957.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 926 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням 

повернутися до розгляду питання ‟Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним 

№ 943. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо питання                            

за порядковим № 84 ‟Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по 

м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним № 943. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
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Повторно ставлю на голосування питання “Про поновлення договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”, проект рішення за 

реєстраційним № 943.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції управління містобудування та архітектури. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 927 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), запропонував повернутися до 

голосування щодо питань ‟Про передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17”, ‟Про припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права 

користування земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 13”, проекти 

рішень за реєстраційними № 677, 686. 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо питань ‟Про 

передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” земельної ділянки по вул. Волкова, 17”,               

‟Про припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною 

ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 13”, проекти рішень за реєстраційними                    

№ 677, 686. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 
 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про передачу                             

ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. Проект 

рішення за реєстраційним № 677. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 928 “Про передачу ТОВ ‟ІМПЕРІЯ-АГРО” 

земельної ділянки по вул. Волкова, 17” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” права користування земельною ділянкою 

по вул. Євгена Тельнова, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 686.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 929 “Про припинення ТОВ ‟Магазин ‟Ірина” 

права користування земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 13” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Степняка-Кравчинського”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 958.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 930 “Про надання управлінню капітального 

будівництва Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                  

вул. Степняка-Кравчинського” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟ПРОМЗБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки на 

перехресті вулиць Героїв України та Волкова”. Проект рішення за 

реєстраційним № 960.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільна постійна комісія внесла пропозицію термін оренди земельної 

ділянки ‟49 років” замінити на ‟25 років”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 931 “Про надання ПП ‟ПРОМЗБУТСЕРВІС” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки на перехресті вулиць Героїв 

України та Волкова” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дубині В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по                                   

вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1006.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 932 “Про передачу Дубині В.Р. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 965. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 933 “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 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 966.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення пропонується розглянути за виключенням 

пунктів 1-4.  

Додається службова записка від начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

Не прийнято. 
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Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 966.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав пункти 5-10 

проекту рішення та запропонував прийняти проект рішення в частині 

запропонованих пунктів. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 934 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за 

реєстраційним № 967.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 935 “Про передачу у власність 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 № 968. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 936 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(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 № 969. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 937 “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 № 970.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 938 “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 № 971.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 939 “Про передачу безоплатно 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 № 972.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно розглядаємо питання “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 972. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 940 “Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Бабаку В.В. та Бабак О.М. у власність земельних ділянок по тупику 

Береславському, 11”. Проект рішення за реєстраційним № 973.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 941 “Про передачу Бабаку В.В. та Бабак О.М. 

у власність земельних ділянок по тупику Береславському, 11” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 974.  
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Повторно розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 974. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 942 “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 № 975.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 943 “Про передачу безоплатно у 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 № 976.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 944 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кнюкштенє Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                        

вул. Народній, 45”. Проект рішення за реєстраційним № 977.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 945 “Про передачу Кнюкштенє Г.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Народній, 45” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чорнобривцю В.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                

по вул. Пугачова, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 978.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 946 “Про передачу Чорнобривцю В.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Пугачова, 14” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Васіній Г.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Олефіренка (біля будинку                             

№ 14-б)”. Проект рішення за реєстраційним № 979.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 947 “Про надання Васіній Г.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Олефіренка (біля будинку № 14-б)” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Авіаційній, 72/43”. Проект рішення 

за реєстраційним № 980.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 948 “Про надання ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Авіаційній, 72/43” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Нетесі Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській, 8”. Проект рішення за 

реєстраційним № 981.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 949 “Про надання Нетесі Л.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                         

по вул. Аджамській, 8” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19”. Проект 

рішення за реєстраційним № 982.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу ТОВ ‟ЛАСКА” на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

пров. Цеховому, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 983.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 950 “Про надання дозволу ТОВ ‟ЛАСКА” на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29”. Проект рішення за 

реєстраційним № 984.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 951 “Про надання Очеретнюку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 29” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатів зняти з розгляду питання                               

“Про надання ТОВ ‟ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ГРУПА ‟ЦЕНТР” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 29-б”. Проект рішення за реєстраційним № 985. 

Додається заява депутата Дриги В.В. щодо конфлікту інтересів у даному 

питанні. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Дікусару М.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-в”. Проект рішення 

за реєстраційним № 986.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 952 “Про надання Дікусару М.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                              

по вул. Віктора Чміленка, 24-в” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Учбово-курсовий комбінат” в оренду земельної ділянки по 

вул. Запорозькій, 22/1”. Проект рішення за реєстраційним № 987.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 10 років та орендну ставку на рівні 6 %. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 953 “Про передачу ТОВ ‟Учбово-курсовий 

комбінат” в оренду земельної ділянки по вул. Запорозькій, 22/1” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 

26-б”. Проект рішення за реєстраційним № 988.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 954 “Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу земельної ділянки по вул. Генерала Жадова з комунальної власності 

в державну”. Проект рішення за реєстраційним № 989.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 955 “Про передачу земельної ділянки по                          

вул. Генерала Жадова з комунальної власності в державну” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. В’ячеслава Чорновола, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 990. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 956 “Про надання дозволу на                           

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. В’ячеслава Чорновола, 22” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по просп. Інженерів, 10-б”. Проект рішення за реєстраційним № 991. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення “Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-б” 

(переголосовано). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо даного 

питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду питання ‟Про надання дозволу                   

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по                             

просп. Інженерів, 10-б”, ‟Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Покровській, 48”, проекти рішень 

за реєстраційними № 991, 992. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по шосе Олександрійському, 2-а”. Проект рішення за реєстраційним № 993.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

розмір авансового внеску за викуп земельної ділянки на рівні 20 %. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 957 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по шосе 

Олександрійському, 2-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 994.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 958 “Про продаж Мурадову Е.М. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Євгена Тельнова, 

11/31-а” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                       

пров. Курінному, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 995.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 959 “Про надання Паламарчук О.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по пров. Курінному, 29” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по 
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вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та                                   

вул. Полтавській, 32)”. Проект рішення за реєстраційним № 996.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 960 “Про надання ПП ‟ЛАЙТНІНГ-КІР” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Полтавській (між 

будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОК ЖБК ‟АВІАТОР” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України, 12”. Проект 

рішення за реєстраційним № 997.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 961 “Про надання ОК ЖБК ‟АВІАТОР” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 12” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ на розроблення технічної документації із землеустрою по                             

вул. Преображенській, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 998.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 962 “Про надання дозволу ФЕДЕРАЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ на 

розроблення технічної документації із землеустрою по                                           

вул. Преображенській, 4” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

реєстраційним № 999.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 963 “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 30.07.2016 № 498”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1000.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 499”. 
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Проект рішення за реєстраційним № 1001.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 964 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 499” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1002.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході розгляду питань порядку денного у депутатів виникали 

пропозиції повернутися до переголосування по деяких непідтриманих 

питаннях.  

Прошу сформулювати пропозиції. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Є пропозиція повернутися до голосування стосовно питань за 

порядковими № 27, 28, проекти рішень за реєстраційними № 991, 992. 

 

Райкович А.П.: 

Також надійшли пропозиції повернутися та переголосувати стосовно 

питань за порядковими № 18, 36, 38, проекти рішень за реєстраційними № 982, 

1000, 1002. 
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Таким чином, надійшли пропозиції повернутися та переголосувати 

питання за порядковими № 18, 27, 28, 36, 38, проекти рішень за 

реєстраційними № 982, 991, 992, 1000, 1002. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання                         

ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19”. Проект рішення за 

реєстраційним № 982.  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція встановити 

строк оренди земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 965 “Про надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 16/19” (додається). 
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по просп. Інженерів, 10-б”. Проект рішення за реєстраційним № 991. 
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Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 966 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-б” 

(додається). 
 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Покровській, 48”. Проект рішення за реєстраційним № 992. 

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 967 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Покровській, 48” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 498”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1000.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 
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Прийнято рішення № 968 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 498” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1002.  

Надійшла пропозиція 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 969 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 14.06.2016 № 347” (додається). 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Сьогодні на початку засідання сесії до нас звернулися представники 

Громадської ради щодо звернення до Кабінету Міністрів України з приводу 

необґрунтованого підвищення тарифів та їх зниження. 

Є пропозиція оголосити перерву на 15-20 хвилин, скласти текст 

звернення, затвердити його на сьогоднішньому засіданні сесії та направити до 

Кабінету Міністрів України. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Зачитав норми статей 15, 18 Закону України ‟Про статус депутатів 

місцевих рад”. 

Депутати, які говорять про порушення вимог законодавства, самі 

порушують ці вимоги. Вимагаю припинення цих порушень, тому прошу 

міського голову доручити юридичному управлінню міської ради від імені 

депутатів міської ради звернутися до правоохоронних та інших органів з 

питання припинення порушення вимог чинного законодавства, зазначених у 

статті 18 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад”.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Доручаю юридичному управлінню міської ради, головному спеціалісту 

з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами терміново підготувати та подати відповідні 
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звернення про припинення правопорушень депутатами міської ради.  

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 14.46. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Група депутатів підготувала текст звернення до Кабінету Міністрів 

України та проект рішення.  

Тому питання ‟Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

Кабінету Міністрів України щодо відміни щомісячної абонентської плати за 

підключення до системи газопостачання” необхідно включити до порядку 

денного. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Беручи до уваги те, що сьогодні всі маніпулюють цим питанням, 

пропоную опублікувати дане рішення в засобах масової інформації.  

 

Райкович А.П.: 

Хто за те, щоб включити питання ‟Про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо відміни 

щомісячної абонентської плати за підключення до системи газопостачання” до 

порядку денного сесії, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П. зачитав текст звернення депутатів Кіровоградської 

міської ради до Кабінету Міністрів України щодо відміни щомісячної 

абонентської плати за підключення до системи газопостачання.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав проект рішення 

з даного питання. 

 

Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Пропоную сформулювати абзац 3 вимог, зазначених у зверненні, 
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наступним чином: 

надалі приймати рішення, пов’язані з підвищенням тарифів у ЖКГ, 

виходячи із принципів розумності, об’єктивності та середньомісячних доходів 

громадян. 

 

Райкович А.П.: 

Депутати погоджуються з такою правкою? Так. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення та текст 

звернення за основу і в цілому з урахуванням пропозицій депутатів                       

Кролевця А.В. та Ларіна А.С. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 970 “Про звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до Кабінету Міністрів України щодо відміни 

щомісячної абонентської плати за підключення до системи 

газопостачання” (додається). 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Я як і інші депутати виявили порушення вимог Закону України ‟Про 

статус депутатів місцевих рад” деякими депутатами міської ради в частині 

неявки депутатів на засідання сесій.  

 

Зачитав текст звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

правоохоронних органів щодо порушення законності з боку частини 

депутатів міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Депутат Кролевець А.В. щойно зачитав текст звернення депутатів 

Кіровоградської міської ради до правоохоронних органів щодо порушення 

законності з боку частини депутатів міської ради.  

На підставі звернень громадських організацій, політичних сил буде 

підготовлено звернення до контролюючих органів, до керівників політичних 

сил, поруч з громадськими приймальнями яких сьогодні проводилися 

громадські акції з метою закликати депутатів до участі у засіданнях сесій.  

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного сесії 

питання про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

правоохоронних органів. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Надійшла пропозиція підтримати текст звернення, озвученого 

депутатом Кролевцем А.В., та направити його до відповідних установ. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 971 “Про звернення депутатів” (додається). 

 

Від депутатів не надходило пропозицій щодо обговорення питань у 

питанні ‟Різне”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

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

Восьма сесія Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова         А. Райкович  


