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У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  33 

третього засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 11 липня 2017 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На третє засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 29 депутатів. Відсутні 14 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є. 

 

Надав слово тим, хто записався на виступ: 

Козловій Л.Г., яка виступила з питання виплати заробітної плати 

медичним працівникам міста; 

Гончаренко О.М., яка виступила щодо відновлення роботи 

патронажної служби. 

Краснокутський О.В. висловив свою думку щодо відсутності 

системності у фінансуванні медичної галузі та запропонував вирішувати 

дану проблему на засіданнях профільних комісій міської ради. 

Цертій О.М. прокоментував ситуацію, що склалася, з виплатою 

заробітної плати медичним працівникам та запропонував фінансовому 

управлінню опрацювати дане питання та надати відповідні розрахунки для 

того, аби винайти можливість виправити дану проблему. 

Захарченко Є.М., яка висловила обурення щодо поновлення на посаді 

директора НВО № 18. 
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Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі третього засідання дев’ятої сесії міської ради беруть участь: 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні депутати! 

На першому засіданні було прийнято порядок денний. За період 

підготовки до третього засідання сесії виникла необхідність розглянути 

додаткові питання. Вони сформовані в додатковий перелік, матеріали вам 

роздано. Пропонується включити дані питання до порядку денного. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”), зауважив, що додаткові 

питання потребують вивчення та запропонував голосувати за включення 

кожного питання окремо. 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підтримав позицію депутата 

Волкова І.В. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную спочатку проголосувати за мою пропозицію. Хто за те, щоб 

включити додаткові питання до порядку денного дев’ятої сесії міської ради, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Наступна пропозиція надійшла від депутатів Волкова І.В. та 

Цертія О.М. голосувати за включення до порядку денного кожного 

додаткового питання окремо. Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 12, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Пропонується зняти з розгляду питання щодо регулювання земельних 

відносин та залишити тільки наступні: 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 “Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 918, дане питання не 

набрало голосів при попередньому розгляді. 

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 

№ 1161.  

Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям  

міста, проект рішення за реєстраційним № 1143.  

Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького, проект рішення за реєстраційним № 1137.  

Про затвердження передавального акта майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. “Святої Анни” на баланс пологового будинку № 1, проект 

рішення за реєстраційним № 1132.  
 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”) зауважив, що проект рішення за 

реєстраційним № 1161 не виносився на розгляд профільної депутатської 

комісії. 
 

Райкович А.П.: 

Йдеться про перерозподіл вже виділених коштів. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”), підтримав думку депутата 

Розгачова Р.О. та запропонував взагалі зняти з розгляду проект рішення за 

реєстраційним № 1161.  
 

Райкович А.П. запропонував проголосувати за озвучену пропозицію 

щодо розгляду питань порядку денного (включити тільки загальні питання). 
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Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
 

Капітонов С.І., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Європейський вибір”), запропонував включити до порядку денного тільки  

одне питання “Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям  міста”, проект рішення за реєстраційним №  1143. 
 

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

Петра Порошенка “Солідарність”), зачитала пункт 2 статті 33 

Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання. 
 

Табалов А.О., секретар міської ради, запропонував включити до 

порядку денного додатково питання “Про надання управлінню освіти 

Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Архітектора Паученка, 41/26”, проект 

рішення за реєстраційним  №  1162. Питання стосується будівлі для 

створення центру надання соціальних послуг. 
 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”), підтримав депутата 

Яремчук В.С. щодо голосування за кожне питання окремо. 

 

Райкович А.П.:  

Оголошується перерва на 5 хвилин (міський голова запросив до себе 

представників фракції політичної партії “Блок Петра Порошенка 

“Солідарність”). 
 

Після перерви  об 11:50.  

 

Райкович А.П.:  

Слово має Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції 

політичної партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”). 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”): 

Наша фракція пропонує слідувати нормам Регламенту і тому наполягає 

голосувати за кожне питання окремо. 
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Цертій О. М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”), зауважив, що не всім 

представникам громадськості надали слово для виступу. 
 

Райкович А.П. надав слово тим, хто записався на виступ вже під час 

засідання сесії, але не виступили: 
 

Мішкой М.І. та Мішкой З.І., які виступили стосовно торгівлі на 

одному із ринків міста. 
 

Райкович А.П.: (звернувся до начальника управління по сприянню 

розвитку торгівлі та побутового обслуговування населення, 

Горбовського С.В.) 

Сергію Володимировичу, прошу надати відповідь в робочому порядку. 

 

Сиротюк К.О. виступила з приводу зняття заборони на встановлення 

автономного опалення. 

 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Законодавством встановлено відповідні норми ще у 2012 році. 

Міжвідомча комісія з влаштування індивідуального опалення вирішила з 

метою здешевлення тарифу та збалансування системи теплозабезпечення 

надавати можливість встановлення автономного опалення, якщо на стояку 

залишилось 1 або 2 квартири. Головним управлінням ЖКГ будуть вноситись 

пропозиції щодо можливості фінансування з міського бюджету в розмірі 

50 %, аби мешканці таких будинків могли встановити автономне опалення. 

 

Райкович А.П., Табалов А.О. та Цертій О.М. обговорили ситуацію 

щодо присутності та виступів громадськості на засіданнях сесії міської 

ради. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Волкова І.В. щодо 

голосування за кожне додаткове питання окремо. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 1 0 2 3 6 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 0 2 

“Опозиційний блок” 0 0 1 2 3 

‟УКРОП” 1 0 0 2 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 2 0 2 

“Рідне місто” 0 0 1 2 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 1 1 

Позафракційні 1 0 0 1 2 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”): 

Я від нашої фракції пропоную повернутися до голосування за вашу 

пропозицію, Андрію Павловичу, і проголосувати за включення до порядку 

денного всіх додаткових питань окрім земельних. 

 

Райкович А.П.: 

Пропонується включити додатково до порядку денного та розглянути 

наступні питання: 

Про депутатські запити. 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 “Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки”, проект рішення за реєстраційним № 918, дане питання не 

набрало голосів при попередньому розгляді. 

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

№ 1161.  

Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям  

міста, проект рішення за реєстраційним № 1143.  

Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького, проект рішення за реєстраційним № 1137.  

Про затвердження передавального акта майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. “Святої Анни” на баланс пологового будинку № 1, проект 

рішення за реєстраційним № 1132.  

Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Архітектора Паученка, 41/26, проект рішення за реєстраційним № 1162. 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити доповнення до порядку 

денного дев’ятої сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
  

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 
 

Прийнято рішення № 1020 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 
 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Є пропозиція розглянути питання, які були тільки що включені, 

першими. 
 

 Райкович А.П.: 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські 
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запити депутатів міської ради”. Зареєстровано 2 запити депутатів міської 

ради: Ніжнікової А.О. та Пінчука В.В. Депутати будуть особисто зачитувати 

свої запити. 

Слово надається депутату Ніжніковій А.О. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зачитала депутатський запит групи 

депутатів (додається) щодо обмеження проїзду великовагових 

транспортних засобів вулицями міста та проект рішення.  

 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів, озвучений 

депутатом Ніжніковою А.О. Прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1021 ‟Про депутатський запит групи 

депутатів Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Пінчук В.В., депутат міської ради (голова фракції ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), зачитав депутатський запит щодо фінансування 

програми “Турбота”, яка включає в себе відновлення роботи патронажної 

служби міської організації товариства Червоного Хреста України, за 

рахунок міського бюджету. 

 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Пінчука В.В. 

Прошу голосувати.  

 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.:  

Я в робочому порядку дам доручення для вирішення даного питання. 
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запропонував повернутись до 

голосування за запит депутата Пінчука В.В. 

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

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), пояснив, що  

програма “Турбота”, про яку йдеться в запиті депутата Пінчука В.В., є 

програмою обласного рівня і відповідно до бюджетного законодавства її 

можна фінансувати на умовах соціального замовлення. 
 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція від депутата Цертія О.М. повернутися до 

голосування по даному питанню. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 0 0 3 3 6 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 0 2 

“Опозиційний блок” 2 0 0 2 4 

‟УКРОП” 1 0 2 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 0 0 1 2 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 0 0 2 0 2 
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Райкович А.П.:  

Чи є у депутатів ще запити? Будь ласка, Яремчук Валентино Сергіївно. 
 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), зачитала депутатський запит 

(додається) щодо ремонту дорожнього покриття та проект рішення.  
 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Яремчук В.С. 

Прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 
 

Прийнято рішення № 1022 ‟Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Яремчук В.С.” (додається). 
 

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

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

щодо збору та надання інформації про кількість квартир з відключеним 

центральним опаленням. 
 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Цертія О.М. 

Прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

7 0 0 0 7 
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“НАШ КРАЙ” 1 0 2 3 6 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 0 2 

“Опозиційний блок” 2 0 0 3 5 

‟УКРОП” 2 0 0 1 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

3 0 0 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

1 0 0 0 1 

“Рідне місто” 0 0 0 3 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 1 0 1 0 2 

 

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

Олега Ляшка), виступив з усним депутатським запитом щодо відсутності 

пішохідних доріжок на дорогах мікрорайону Новоолексіївки та попросив 

доручити відповідним службам опрацювати та вирішити дане питання. 

 

Райкович А.П.:  

Ставлю на голосування депутатський запит депутата Демченка М.І. 

Прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

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

‟САМОПОМІЧ”), запропонував повернутись до голосування за запит 

депутата Цертія О.М. щодо реєстру квартир з відключеним центральним 

опаленням. 
 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. повернутися до 

голосування по запиту депутата Цертія О.М. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати.  
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради: 

Хотів би по суті відповісти стосовно запиту депутата Цертія О.М. щодо 

автономного опалення. Держава встановила правові норми і, після 

опрацювання, ми спільно з ГУ ЖКГ маємо певні ідеї. Хочу звернути вашу 

увагу на документ, який розроблено у 2009 році, це звіт щодо 

теплопостачання нашого міста. В ньому вказано, що масове підключення 

автономного опалення веде до порушення гідравлічних та теплових режимів 

експлуатації теплових та газових мереж. Нам потрібно разом з вами, 

депутатами, розробити відповідну стратегію. На сьогодні ми звернулись в 

інститут теплофізики Національної Академії Наук України, де було 

заключено договір аби вивчити нашу ситуацію по ТЕЦ. Також є доручення 

до ГУ ЖКГ розробити програму допомоги населенню аби від’єднати 50 

будинків по ТЕЦ та, в тому числі, повинна запрацювати методика розрахунку 

місць загального користування.  

 

Райкович А.П.:  

Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. ще раз повернутися 

до голосування по запиту депутата Цертія О.М.. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати.  
 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.38. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалися 31 депутат, відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

Якщо більше немає депутатських запитів, переходимо до розгляду 

питання порядку денного “Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 “Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в 

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

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

житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

господарства міської ради, коротко пояснив проект рішення. 

 

Розгачов Р.О., депутат міської ради (член фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

В мене питання стосовно додатку до даної програми. Коли будуть 

титульні списки на поточний ремонт тротуарів, ремонт доріг, підписані 

міським головою для того, аби депутатський корпус міг з ними 

ознайомитись? 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Титульного списку на капітальний ремонт доріг немає, все включено до 

самої Програми. Щодо поточного ремонту – то він є в нашому управлінні, 

погоджений заступником міського голови. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1023 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про 

затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки” (додається). 
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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                  

№ 1161. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

господарства міської ради, коротко пояснив проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1024 “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 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям  міста”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1143. Доповідає Вовк Ю.М. – начальник  

відділу соціальної підтримки населення. 

 

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

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

Шановні колеги! Пропонується в даному проекті рішення додати 

кошти в розмірі 20 тис. грн на лікування людині, яка багато років 

пропрацювала викладачем у Кіровоградському державному педагогічному 

університеті, голові ради Кіровоградської міської організації ветеранів 
України – Вієвському Віталію Михайловичу. 
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Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення: 

В такому випадку даним рішенням пропонується надати одноразову 

адресну грошову допомогу 115 мешканцям міста на загальну суму  

522 750,00 грн. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції депутата Краснокутського О.В.? 

Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1025 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям  міста” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1137. Доповідає 

Шевченко А.О. – начальник управління адміністративних послуг.  

 

Шевченко А.О., начальник управління адміністративних послуг, 

коротко доповів проект рішення та пояснив щодо зауважень фінансового 

управління стосовно відсутності виконавчого органу у Кіровоградській 

міській раді, який здійснює контроль за правильністю надання пільг по 

адміністративним послугам. Він зауважив, що дане питання було 

опрацьовано разом з юридичним управлінням та зроблено висновок щодо 

неможливості контролю міграційної служби. 

 

В обговоренні питання взяли участь депутати Краснокутський О.В., 

Волков І.В. 

 

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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1026 “Про звільнення окремих категорій осіб 

від оплати вартості деяких адміністративних послуг, яка зараховується 

до бюджету міста Кропивницького” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавального акта майна з балансу пологового будинку № 2 

ім. “Святої Анни” на баланс пологового будинку № 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1132. Доповідає Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
 

Прийнято рішення № 1027 “Про затвердження передавального 

акта майна з балансу пологового будинку № 2 ім. “Святої Анни” на 

баланс пологового будинку № 1” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних 

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

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Першим розглядається питання з додаткового переліку, порядковий 

№ 7 – “Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  

вул. Архітектора Паученка, 41/26”. Проект рішення за реєстраційним  

№ 1162. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
 

Прийнято рішення № 1028 “Про надання управлінню освіти 

Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Архітектора 

Паученка, 41/26” (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 № 1038. 
 

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

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект 

рішення за виключенням пункту 6. 

 

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” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1029 “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 № 1039. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1030 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського (біля 

будинку № 15/1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1040. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Родіоне Петровичу! Скажіть будь ласка, це існуючі будинки? 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Ні, це вільна земельна ділянка. 

 

Яремчук В.С.: 

І це не учасник АТО? 

 

Владов Р.П.: 

Ні, це не учасник АТО. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гончаровій В.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Алтайському”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1041. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним рішенням надається дозвіл громадянці Гончаровій В.А. для 

того, аби в подальшому здійснити обмін земельними ділянками. 

Соколівською сільською радою було виділено земельні ділянки учасникам 

АТО на вул. Луганській (мікрорайон Никанорівка), які, як виявилось, 

знаходяться на території спортивного майданчику, збудованого місцевими 

жителями. Тому голова квартального комітету оформлює земельну ділянку 

на свою онуку, аби потім здійснити обмін ділянками з учасником АТО. 

 

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” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1031 “Про надання Гончаровій В.А. дозволу 

на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Алтайському” (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 № 1042. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко пояснив 

проект рішення. 

 

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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1032 “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 Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                                          

по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 590. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Це пуста земельна ділянка, майна немає. Проект був розроблений ще в 

2013 році. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                             

вул. Верхній П’ятихатській (біля будинку № 30)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1043. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Земельна ділянка вільна, не забудована. На засіданні профільної комісії 

28.03.2017 питання пройшло позитивно, зауважень немає. 
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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” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято.  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1044. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Громадянам міста передаються земельні ділянки, на яких відповідно до 

закону оформлено майно. Тобто це затвердження технічної документації і 

передача земельних ділянок безоплатно у власність. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1033 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1045. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Громадянам міста передаються земельні ділянки, на яких відповідно до 

закону оформлено майно.  
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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” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1034 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1046. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Дані земельні ділянки передаються у спільну сумісну власність, тобто 

там де є 2 і більше власників майна і, відповідно до чинного законодавства, 

це майно оформлено. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1035 “Про передачу у спільну сумісну 

власність 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 № 1047. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кобець І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Громадянському (біля будинку  

№ 4-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 1048. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

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” – 9. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тарасову О.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 9”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1049. 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Качану Ю.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1050. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

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

Олега Ляшка): 

Це багатоповерхова будівля? Якщо так, то яке там може бути 

садівництво і ведення господарства? 

 

Владов Р.П.: 

Не може бути багатоповерхова.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1051. 
 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Є пропозиція виключити пункт 6. Є заява від голови садового 

товариства про зняття даного пункту у зв’язку із ненаданням від неї дозволу 

на приватизацію даної земельної ділянки. 
 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Що робить управління земельних відносин у випадках, коли заяви 

надходять пачками в одному конверті? 
 

Владов Р.П.: 

Ми співпрацюємо з головами садових товариств. Коли надходять 

проекти рішень на постійну профільну комісію, ми спілкуємося з головами 

садових товариств та уточнюємо по кожному пункту, хто надавав довідки, 

хто ні. 
 

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” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1052. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення надаються дозволи в садових товариствах. 

Всі голови садових товариств підтвердили наявність заяв і довідок. На 



26 

засіданні профільної комісії обговорення питання пройшло позитивно, 

зауважень немає 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1053. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даним проектом рішення надаються дозволи в садових товариствах. 

Всі голови садових товариств підтвердили наявність заяв і довідок. На 

засіданні профільної комісії обговорення питання пройшло позитивно, 

зауважень немає 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

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

 Запитання до доповідача. Чим ви аргументуєте відмову заявнику, як 

пояснюєте, яку вмотивовану відповідь ви надаєте заявнику, коли не 

приймається якесь рішення депутатами? 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Рішення не набрало голосів. 

 

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

Ляшка), підтримав депутата Краснокутського О.В. та запропонував 

переголосувати за два останні проекти щодо садових товариств. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція переголосувати за проекти рішень за 

порядковими № 42, 43. Голосуємо окремо за кожне повернення. Ставлю на 

голосування пропозицію депутатів Бойка С.В. та Краснокутського О.В. 

повернутися до розгляду питання за порядковим № 42 “Про надання дозволів 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

для ведення садівництва”. Проект рішення за реєстраційним № 1051. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатів Бойка С.В. та 

Краснокутського О.В. повернутися до розгляду питання за порядковим № 43 

“Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1052. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), закликав депутатів до 

конструктивної роботи. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

пров. Салганному (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 1054. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення №  1036 “Про передачу Нагорному О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Салганному (біля 

будинку № 6)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чернезі В.З. безоплатно у власність земельної ділянки по                                 

вул. Цілинній (біля будинку № 50)”. Проект рішення за реєстраційним  

№ 1055. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1037 “Про передачу Чернезі В.З. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50)” 

(додається). 

 

Депутат Краснокутський О.В. запропонував переголосувати за три 

проекти щодо садових кооперативів, які попередньо не набрали голосів. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (координатор фракції політичної 

партії “Блок Петра Порошенка “Солідарність”), висловив свою думку і 

запропонував іти по порядку денному, не повертаючись до переголосувань. 

 

Райкович А.П.: 

Ще раз ставлю на голосування пропозицію депутатів Бойка С.В. та 

Краснокутського О.В. повернутися до розгляду питання за порядковим № 42 

‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1051. Якщо і зараз не набере дана пропозиція голосів, 

більше повертатись до неї не будемо. Значить треба розібратись в ситуації, 

яка склалася. Провести додаткові консультації, вивчити документи. Ще раз 

відправити на розгляд профільної комісії.  

Хто за те, щоб повернутися до розгляду питання за порядковим № 42, 

прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чорній Н.І. у власність земельної ділянки по вул. Цілинній (біля 

будинку № 50)”. Проект рішення за реєстраційним № 1056. 

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” – 5. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

   

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

 

7 0 0 0 7 

“НАШ КРАЙ” 4 0 0 1 5 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 0 0 

“Опозиційний блок” 3 0 0 0 3 

‟УКРОП” 2 0 0 1 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 0 1 1 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 0 0 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чуріковій С.В. у власність земельної ділянки по вул. Луганській”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1057. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, коротко ознайомив з 

проектом рішення. 
 

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” – 5. 
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Прийнято рішення № 1038 “Про передачу Чуріковій С.В.  

у власність земельної ділянки по вул. Луганській” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1058. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Земельні ділянки передаються у власність в садових товариствах. 

Головами садових товариств погоджено. На засіданні профільної комісії 

обговорення питання пройшло позитивно, зауважень немає. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”), попросив начальника управління 

зачитати назви і мікрорайони всіх садових товариств, вказаних в даному 

проекті рішення. 

 

Владов Р.П. зачитав по пунктах даний проект рішення з визначенням 

всіх назв і мікрорайонів садових товариств. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”), попросив оголосити перерву 

на 10 хвилин. 

 

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

“Блок Петра Порошенка “Солідарність”): 

 Питання до перерви. Родіоне Петровичу! На початку нашої каденції 

дуже зручно було нам всім, коли земельні питання подавались у розрізах: 

наприклад, окремо АТО, садові товариства, гаражі, зміна цільового 
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призначення. Було зрозуміло, де що, і Ви менше доповідали, а зараз все в 

купі. 

 

Райкович А.П.: 

 Слушне зауваження, прошу врахувати в подальшому в роботі. 

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 15:07. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

  

Зареєструвалося 18 депутатів, відсутні 25 депутатів. Кворуму, 

необхідного  для продовження роботи сесії, немає. 

 

Про дату та час наступного засідання буде повідомлено додатково. 

 Нагадую депутатам про дотримання Регламенту Кіровоградської 

міської ради щодо здачі електронних карток для голосування до управління 

апарату міської ради. 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 


