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П Р О Т О К О Л  №  35 

п’ятого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 04 вересня 2017 року м. Кропивницький 

 

П’яте 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 п’яте засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 33 депутати. Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є. 

 

Шановні присутні! 

18 серпня 2017 року Кропивницьким міським відділом державної 

реєстрації смерті видано свідоцтво про смерть військовослужбовця Рикалова 

Романа Валерійовича.  

Старший солдат Рикалов Роман Валерійович,                                                    

24.03.1992 року народження, радист 2 відділення радіогрупи 1 загону 

спеціального призначення загинув 29.07.2014 під час виконання бойового 

завдання в районі населеного пункту Латишеве Шахтарського району 

Донецької області. Вважався як зниклий безвісти. Тіло перебувало в морзі 

Кіровоградського обласного бюро судово-медичної експертизи як тіло 

невідомої особи.  

Рикалов Роман Валерійович проживав в селі Богданівка Знам’янського 

району Кіровоградської області. Поховання загиблого військовослужбовця 

відбудеться завтра на Алеї почесних поховань Ровенського кладовища міста 

Кропивницького.  

 



2 
 

Всі ви бачили, що перед входом до сесійної зали облаштовано Галерею 

Героїв АТО. На ній більше 180 фотографій загиблих учасників 

антитерористичної операції не лише з нашого міста, а й з усієї області.  

Ініціаторами створення Галереї стали члени громадської організації 

‟Бойове братство”. Ми підтримали таку ініціативу. Хлопці активно брали 

участь в розробках, ми радились з родинами загиблих, якою повинна бути 

Галерея, щоб вона відповідала подвигу та героїзму бійців, які поклали життя 

за свободу й незалежність рідної землі.  

Я переконаний, що це спонукає зупинитись, замислитись і завжди 

пам’ятати, заради чого ми живемо, працюємо, служимо людям і нашому місту. 

Пропоную вшанувати пам'ять загиблого Рикалова Романа Валерійовича 

та всіх загиблих воїнів хвилиною мовчання. 

 

Шановні присутні! 

Але, незважаючи ні на що, життя продовжується. Сьогодні є нагода 

відзначити наших бійців за самовіддане виконання військового обов’язку. 

Відбувається процедура вручення медалі ‟Захиснику Вітчизни” 

сержанту Роберту Руслану Павловичу та відзнаки Кіровоградської області 

‟За мужність і відвагу” солдатам Дяченку Юрію Миколайовичу, Гладченку 

Вячеславу Вікторовичу (нагороду отримав батько ‒ Гладченко Віктор 

Григорович). 

 

Шановні присутні! 

У роботі п’ятого засідання дев'ятої сесії беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у  

м. Кропивницькому ради; 

Постолатій Артем Сергійович ‒ заступник голови Подільської районної 

у м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 
 

Надав слово тим, хто записався на виступ: 

Лузану Л.М., який за дорученням Громадської ради при виконавчому 

комітеті Кіровоградської міської ради озвучив основні питання, які 

пропонується вирішити за сприяння міської ради. 

Сінченку Д.В., який озвучив заяву Коаліції громадських організацій 

‟Рада Експертів” щодо розгляду проектів рішень № 964/1,                                                

760 (доопрацьований). 

Райкович А.П. пояснив підстави щодо підготовки та включення до 

порядку денного цих проектів рішень. 

Боршуляку О.В., який зачитав відкритий лист від громадських 

організацій медичної галузі міста щодо виділення з бюджету міста коштів 

на підготовку заходів ‟Здорова дитина ‒ здорове майбутнє” в рамках 

проведення місячника ‟Здоров’я”.  
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Міський голова від імені громади міста вручив подяки депутатам 

міської ради Санасаряну Р.Р., Шамардіну О.С., Шамардіній К.О. за активну 

громадську позицію, небайдуже ставлення та дієву участь у суспільному 

житті міста. 

 

Далі міський голова спільно з секретарем міської ради від імені 

депутатського корпусу привітали депутата Линченка М.Д. з народженням 

сина.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

31 серпня 2017 року була проведена погоджувальна нарада. Вам роздано 

перелік додаткових питань, які пропонується включити до порядку денного 

дев’ятої сесії та розглянути сьогодні. Також ми відпрацювали рекомендації 

щодо організації роботи на п’ятому засіданні дев’ятої сесії.  

Пропонується завершити розгляд основного переліку питань, 

починаючи з порядкового номера 50 у проекті порядку денного, наступними 

розглянути додаткові питання, у разі включення їх до порядку денного. 

Є пропозиція включити дані питання до порядку денного дев’ятої сесії. 

Які будуть пропозиції? 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Шановний міський голово! 

Прошу надати мені слово для виступу. 

 

Райкович А.П.: 

Будь ласка. 

 

Смірнов В.О., у своїй промові звинуватив міського голову щодо 

здійснення ним протиправних дій в частині незаконного проведення сесії та 

прийняття рішень неповноважним складом ради (зачитав листа Комітету з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування Верховної Ради України від 28.08.2017 до депутатів міської 

ради щодо проведення 07.04.2017 п’ятого засідання восьмої сесії міської ради) 

та звернувся до слідчих органів з вимогою забезпечити максимально прозоре 

та справедливе розслідування, до громадян, активістів громадських 

об’єднань ‒ не втрачати уваги, пильність.  

 

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

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

Шановний міський голово! 

Я хотів би оголосити усний депутатський запит та заяву групи депутатів.  
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Райкович А.П.: 

Будь ласка. 

 

Краснокутський О.В.: 

Шановні депутати! 

Сьогодні ми згадували одного з воїнів, який героїчно загинув в зоні 

проведення АТО, а також від імені держави нагородили ветеранів, які 

захищали свободу і незалежність нашої держави.  

Про цих хлопців пам’ятають тоді, коли вони знаходяться на війні, але 

коли вони повертаються додому, про них через певний час забувають.  

На жаль, відбуваються такі події, коли людина вже не є військовою, 

знаходиться вдома, займається своєю сім’єю, працює, у неї з’являються 

проблеми зі здоров’ям, згодом вона помирає від хвороби.  

Нещодавно стався один з таких випадків, коли у 29 років колишній 

військовий, згодом ‒ працівник одного з підприємств, помер від хвороби. Його 

мати не знала, що в цій ситуації робити. Але, дякуючи ритуальній службі та 

підприємству, на якому він працював, сім’ї була надана допомога.  

До мене звернулися радник міського голови з питань АТО Віктор 

Танцюра, ветерани АТО з проханням вирішити питання та надати відповідні 

доручення відділу соціальної підтримки населення опрацювати можливість 

внесення змін до Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки щодо відшкодування за рахунок міського бюджету витрат на 

поховання, ритуальні послуги сім’ям учасників АТО, які після демобілізації 

померли на мирній території від хвороби або довготривалого лікування 

внаслідок отриманих поранень та внести на розгляд сесії пропозиції з цього 

питання. Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. 

 

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

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

зауважив, що першочергово необхідно затвердити порядок денний п’ятого 

засідання дев’ятої сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Ми маємо затверджений порядок денний дев’ятої сесії, а лише не внесли 

до нього доповнення.  

Які будуть пропозиції від керівників фракцій стосовно додаткових 

питань до порядку денного? 

Під час погоджувальної наради в ході ознайомлення з додатковими 

питаннями надходила пропозиція голосувати за додаткові питання в цілому. 

Також надходила пропозиція голосувати за кожен пункт окремо.  

Ставлю на голосування пропозиції за надходженням. Хто за те, щоб 

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

списком, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Підтримана пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

додаткові питання в цілому.  

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний головуючий, шановні депутати! 

На погляд нашої фракції, відбувається суттєве порушення Регламенту в 

частині внесення додаткових питань пакетом. Разом з тим, Андрію Павловичу, 

просив би Вас як головуючого пояснити, яким чином ми будемо далі 

проводити засідання сесії, а саме черговість розгляду питань.  

 

Райкович А.П.: 

На минулому засіданні дев’ятої  сесії ми зупинилися на розгляді питання  

щодо регулювання земельних відносин за порядковим № 49 (проект рішення 

№ 1058). 

Пропонується розпочати роботу з розгляду наступного 50 питання 

(проект рішення за реєстраційним № 1059). Наступними пропонуватиметься 

розглянути додатковий перелік питань, в разі його затвердження.  

Зараз ми проголосували за те, щоб включити ці питання списком. Така 

пропозиція під час погоджувальної наради озвучувалася депутатом                     

Бєжаном М.М.  

Депутат Волков І.В. вносив пропозицію голосувати за кожен додатковий 

пункт окремо. Пропозиція була поставлена на голосування за черговістю 

надходження.  

Ставлю на голосування пропозицію затвердити доповнення до порядку 

денного дев’ятої сесії міської ради в цілому списком (зачитав перелік 

додаткових питань до порядку денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 1052 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Була внесена пропозиція розпочати роботу п’ятого засідання дев’ятої 

сесії з продовження розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, 

нерозглянутих на минулому засіданні сесії, починаючи з № 50, потім перейти 

до розгляду питань з додаткового переліку.  

Відповідно до Регламенту, на початку засідання сесії розглядаються 

питання ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Андрію Павловичу! 

Раніше на початку засідання ми завжди розглядали загальні питання, а 

потім земельні питання. Якщо Ваша пропозиція не набере необхідної кількості 

голосів, я вношу пропозицію спочатку розглянути загальні додаткові питання, 

а потім перейти до розгляду земельних питань. 

 

Райкович А.П.: 

Я не заперечую проти такого порядку. Моя пропозиція сформована на 

підставі реплік, які озвучувалися депутатами під час погоджувальної наради. 

Найголовніше, щоб всі питання були розглянуті. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Якщо ми розпочнемо розгляд питань з додаткового переліку, тоді 

пропоную спочатку розглянути всі додаткові питання, в тому числі і земельні, 

а потім продовжити розгляд питань, які лишилися, № 50-128. 

 

Райкович А.П.: 

Депутат Цертій О.М. пропонує першочергово розглянути питання                      

№ 1-13 з додаткового переліку. 

 

Кролевець А.В.: 

Якщо ми розпочнемо розглядати додаткові питання, то давайте 

працювати по всіх додаткових питаннях, а після цього перейдемо до розгляду 

питань, які залишилися. Або можна продовжити розгляд основного переліку 

питань з № 50 по 128, а після цього розглянути всі додаткові питання.  
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Райкович А.П.: 

Депутат вніс свою пропозицію. Якщо запропонована мною пропозиція 

розпочати сесійне засідання з розгляду депутатських запитів, далі продовжити 

розгляд питань щодо регулювання земельних відносин за списком, наприкінці 

розглянути питання з додаткового переліку, набере необхідну кількість 

голосів, то будемо працювати за таким варіантом. Якщо ні, тоді будемо 

голосувати за пропозицію депутата Цертія О.М. 

 

Кролевець А.В.: 

Тоді я пропоную спочатку розглянути всі додаткові питання за списком 

з № 1-13, з № 14-35, а далі перейти до розгляду земельних питань № 50-128, 

щоб ми не переходили від одного переліку до іншого.  

 

Райкович А.П.: 

Я вже озвучив пропозицію. Якщо ця пропозиція не набере необхідної 

кількості голосів, то наступною я поставлю на голосування пропозицію 

депутата Цертія О.М., а потім ‒ Вашу. 

Прошу визначитися відносно порядку роботи: розпочати з розгляду 

депутатських запитів, продовжити розгляд питань щодо регулювання 

земельних відносин № 50-128, після цього перейти до розгляду додаткового 

переліку питань № 1-35. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

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” 

2 0 0 7 9 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 1 0 4 5 

“Опозиційний блок” 4 0 0 0 4 

‟УКРОП” 

 

3 0 0 0 3 
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Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 1 2 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 2 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Цертія О.М. першочергово 

розглянути депутатські запити, наступними розглянути питання № 1-13                            

з додаткового переліку, далі розглянути питання щодо регулювання земельних 

відносин: № 50 - 128 з основного переліку, № 14-35 з додаткового переліку. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

Краснокутський О.В.: 

Пропоную повернутися до голосування за пропозицію міського голови 

щодо порядку роботи.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування стосовно моєї 

пропозиції щодо порядку розгляду питань. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію відносно порядку роботи: першим 

розглянути депутатські запити, продовжити розгляд питань щодо 

регулювання земельних відносин № 50-128, після цього перейти до розгляду 
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додаткового переліку питань № 1-35. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду депутатських запитів. Слово надається 

депутату Краснокутському О.В. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Я оголосив усний депутатський запит. Пропоную доручити відділу 

соціальної підтримки населення міської ради опрацювати депутатський запит, 

підготувати та винести на розгляд сесії відповідний проект рішення міської 

ради щодо внесення змін до Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція підтримати озвучений депутатський запит. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 39, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1053 ‟Про депутатський запит депутата 

Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається). 

 

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

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

Шановні депутати! 

Фракція політичної партії ‟НАШ КРАЙ” уповноважила мене оголосити 

у сесійній залі заяву.  
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01 серпні 2017 року ми разом з вами спостерігали черговий перфоменс 

Володимира Смірнова ‒ людини, яка майже два роки називає себе депутатом 

міської ради. 

 

Далі депутат Краснокутський О.В. оголосив заяву стосовно 

нетактовних дій депутата Смірнова В.О. 01.08.2017. 

 

Декілька разів у сесійній залі лунають репліки депутатів.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У мене є пропозиція щодо включення до порядку денного дев’ятої сесії 

питання ‟Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”, 

підготовлений на підставі заяв депутатів, поданих до управління апарату 

Кіровоградської міської ради. Проект рішення є. 

 

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

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

Депутати Шутка В.В. та Сергієнко Г.В. також подали заяви. Прошу 

врахувати ці заяви у проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Можна об’єднати ці пропозиції в один проект рішення, немає 

заперечень? Немає. 

Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

питання ‟Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Питання включено до порядку денного дев’ятої сесії. Пропоную перейти 

до розгляду питань порядку денного. 

 

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

Олега Ляшка): 

Зауважив, що згідно з вимогами Регламенту Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання на початку будь-якого пленарного засідання сесії 

депутатам надається слово для депутатських запитань, заяв і оголошень. 
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У мене є депутатське запитання. 

Прошу, щоб мені надали інформацію щодо відкриття центру для 

безпритульних. Ми пам’ятаємо, що у вересні нам обіцяли, що такий центр буде 

відкрито.  

А також хотів би почути інформацію, чи створений такий центр, де він 

знаходиться та чи буде його відкриття у вересні. 

Друге запитання стосується пільгових перевезень школярів.  

Третє питання. Три місяці тому я звернувся з офіційним листом до 

начальника відділу по роботі із засобами масової інформації Якуніна С.В. з 

проханням надати мені прямий ефір. Пам’ятаємо, що нами приймалося 

рішення щодо виділення коштів телерадіокомпанії ‟TTV” на висвітлення 

роботи виконавчих органів і депутатського корпусу. Термін сплив, але жоден з 

депутатів не скористався своїм правом. Коли я намагався виступити на 

телебаченні і розповісти про проблеми, то мені не надали такого права.  

Хотів би запитати, коли мені нададуть ефір на телеканалі ‟TTV”, де я 

зможу поділитися з громадянами думками про роботу міської ради і 

депутатського корпусу. 

 

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

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

Андрію Павловичу! 

Якщо буде Ваша згода, я можу надати відповідну інформацію депутату 

Демченку М.І. 

Надав інформацію на депутатське запитання стосовно відкриття 

центру для безпритульних, а саме підписання договору оренди індивідуально 

визначеного майна ‒ приміщення. А також зазначив, що у переліку питань, які 

сьогодні виносяться на розгляд сесії, міститься питання, пов’язане саме з цим 

закладом.  

 

Райкович А.П.: 

Є ще депутатські запитання, заяви, оголошення? Немає. 

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 та 

коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень.  

Розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним № 1059.  

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” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1060. 

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” – 19. 

 

Прийнято рішення № 1054 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1061. 

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” – 18. 

 

Прийнято рішення № 1055 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 
 

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

надання кооперативу власників гаражів ‟ВІРАЖ” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки                                    

по шосе Олександрійському”. Проект рішення за реєстраційним № 1062. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1056 “Про надання кооперативу власників 

гаражів ‟ВІРАЖ” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки по шосе Олександрійському” 

(додається). 

 

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

надання Воронцовій О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Поповича, 1-к”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1063. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1057 “Про надання Воронцовій О.С. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Поповича, 1-к” (додається). 
 

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

надання Арутюнян Л.К. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1064. 

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” – 3, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 1058 “Про надання Арутюнян Л.К. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Жадова, 18-а” (додається). 
 

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

надання Акімову Є.Г. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                               

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

№ 1065. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 7, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято.  

 

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

надання Пшеничниковій Н.І. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі                                    

(на місцевості) по вул. Зінченка, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 1066. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1059 “Про надання Пшеничниковій Н.І. 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                            

вул. Зінченка, 2” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Баркар С.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1067. 
 

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 міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 1060 “Про надання Баркар С.Б. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова, 24-ж” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

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

реєстраційним № 863. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Земельна ділянка за цією адресою знаходиться між НВО ‟Школа-ліцей 

№ 19 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради” та НВО ‟Спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 - дошкільний навчальний заклад 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”. Останнім часом за 

цією адресою реєструється і працює декілька підприємницьких структур. Але, 

якщо раніше це був просто продовольчий магазин з продажу взуття, то зараз 

там розташовані комісійні магазини, працює та забудовується шашлична і таке 
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інше. 

Просив би депутатів утриматися від позитивного розгляду даного 

питання до з’ясування всіх обставин, під який об’єкт надається дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою. 

Ця земельна ділянка знаходиться на моєму виборчому окрузі. Якщо там 

немає проблем, то я сам буду ініціювати розгляд цього питання на наступному 

земельному засіданні. 

 

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” – 8, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 11, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

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

реєстраційним № 865. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1061 “Про надання Волошаненку В.В. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

по вул. Вокзальній, 103-а” (додається). 
 

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

надання ТОВ ‟ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН” дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 12”. Проект 
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рішення за реєстраційним № 747. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

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

надання ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10”. Проект рішення за 

реєстраційним № 748. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 20. 

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” 

2 0 0 7 9 

“НАШ КРАЙ” 

 

2 0 0 5 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 1 2 5 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 2 0 0 1 3 

Радикальна Партія 0 0 3 0 3 
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Олега Ляшка 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 0 0 2 2 

Позафракційні 1 0 0 1 2 

 

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

надання Кас’яновій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1068. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 20. 

Не прийнято. 

 

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

надання КОКМВП профдезінфекції ‟РАТТУС” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Комарова, 64”. Проект рішення за реєстраційним № 1069. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1062 “Про надання КОКМВП профдезінфекції 

‟РАТТУС” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Комарова, 64” 

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

надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Сугоклея (біля греблі 

в міському саду)”. Проект рішення за реєстраційним № 1070. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція замінити 

строк оренди земельної ділянки з 49 на 5 років. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Була пропозиція запросити заявника, щоб він надав депутатам 

інформацію про плани щодо будівництва на цій земельній ділянці.  

 

Райкович А.П.: 

Я не заперечую. Є заявник? Немає.  

 

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

Олега Ляшка): 

Очевидно, у законодавстві відбулися нові зміни. Виходячи з даного 

проекту рішення, кожен громадянин може побудувати особисто для себе 

мікрогідроелектростанцію і нею користуватися. Закликаю відтермінувати 

розгляд даного проект рішення для більш детального розгляду.  

 

Райкович А.П.: 

Є ще зауваження щодо даного проекту рішення? Під час голосування 

прошу врахувати, що заявник був запрошений для більш детального 

ознайомлення з цього питання. 

Ставлю на голосування  пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 0, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 14, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 



20 
 

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

надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду на березі р. Інгул (біля ТЕЦ)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1071. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція замінити 

строк оренди земельної ділянки з 49 на 5 на років. 

 

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

Олега Ляшка): 

Шановні колеги! 

Дякую, що не підтримали попереднє питання. Стосовно даного проекту 

рішення також треба голосувати ‟проти”, оскільки ці питання пов’язані між 

собою. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 2, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 12, 

“не голосували” – 24. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по                                          

вул. Покровській, 12-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1072. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 
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Прийнято рішення № 1063 “Про передачу Ковальовій С.А. в оренду 

земельної ділянки по вул. Покровській, 12-б” (додається). 

 

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

передачу Вітряченку Б.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Тараса                      

Карпи, 37/19”. Проект рішення за реєстраційним № 1073. 

 

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 % від нормативної грошової оцінки  земельної 

ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1064 Про передачу Вітряченку Б.Л. в оренду 

земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 37/19” (додається). 
 

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

передачу підприємству із 100 % іноземним капіталом ‟ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” в 

оренду земельної ділянки по вул. Виставочній, 1-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1074. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 
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Прийнято рішення № 1065 “Про передачу підприємству із 100 % 

іноземним капіталом ‟ААЗ ТРЕЙДІНГ КО” в оренду земельної ділянки 

по вул. Виставочній, 1-а” (додається). 

 

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

передачу Бугаєвському С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова, 24-г”. Проект рішення за реєстраційним № 645. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 4, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟МАСТЕРБРОК” в оренду земельної ділянки по                                        

вул. Дворцовій, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 749. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки по                                     

пров. Цеховому, 3-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1075. 

 

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 %. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1066 “Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду 

земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-б” (додається). 
 

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

“Про передачу ПП ‟НЕГОЦИАНТ” в оренду земельної ділянки по                                 

просп. Інженерів, 15-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1076. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 1067 “Про передачу ПП ‟НЕГОЦИАНТ” в 

оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.19. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 
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 Після перерви зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про поновлення 

Розгачову Я.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка (біля 

будинку № 15)”. Проект рішення за реєстраційним № 1077. 

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” – 14. 

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” 

5 0 0 3 8 

“НАШ КРАЙ” 0 0 0 5 5 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

2 0 0 1 3 

“Опозиційний блок” 

 

0 0 2 3 5 

‟УКРОП” 

 

1 0 0 1 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 1 1 

“Рідне місто” 

 

0 0 0 3 3 

ВО ‟Свобода” 

 

2 0 0 0 2 

Позафракційні 

 

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

поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Дворцовій, 35/29”. Проект рішення за реєстраційним № 1078. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення Алєксєєнку О.І. договору оренди земельної ділянки по                           

просп. Перемоги (біля існуючої автостоянки)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1079. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція замінити 

строк оренди земельної ділянки ‟10 років” на ‟5 років”, розмір орендної плати 

‟3 %” на ‟6 %”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення Очеретяному К.В. договору оренди земельної ділянки по 

Студентському бульвару, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1080. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1068 “Про поновлення Очеретяному К.В. 

договору оренди земельної ділянки по Студентському бульвару, 17-а” 

(додається). 
 

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

поновлення Дубраві Л.Г. договору оренди земельної ділянки                                                  

по вул. Холодноярській, 27”. Проект рішення за реєстраційним № 1081. 

 

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 міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

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

поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної ділянки по 

просп. Університетському (біля обласної лікарні)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1082. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1069 “Про поновлення ПрАТ ‟ПАЛЯНИЦЯ” 

договору оренди земельної ділянки по просп. Університетському (біля 

обласної лікарні)” (додається). 
 

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

поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по                                

просп. Перемоги, 14-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1083. 

 

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 3 % від нормативної грошової оцінки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

“Про припинення Дубіні Л.В. права користування земельною ділянкою                                 

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

№ 1084. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1070 “Про припинення Дубіні Л.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9,                         

корп. 1” (додається). 

 

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

припинення ТОВ ‟ПРИОРИТЕТ” права користування земельною ділянкою по 

вул. Героїв України (біля житлового будинку № 30)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1085. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1071 “Про припинення ТОВ ‟ПРИОРИТЕТ” 

права користування земельною ділянкою по вул. Героїв України (біля 

житлового будинку № 30)” (додається). 
 

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

припинення Орлику В.А. права користування земельною ділянкою                                    

по вул. Вербицького, 31”. Проект рішення за реєстраційним № 1086. 

Надійшла пропозиція 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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1072 “Про припинення Орлику В.А. права 

користування земельною ділянкою по вул. Вербицького, 31” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Владовій О.І. та Владову В.І. права користування земельною 

ділянкою по вул. Соборній, 12”. Проект рішення за реєстраційним № 1087. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1073 “Про припинення Владовій О.І. та                          

Владову В.І. права користування земельною ділянкою по                                                 

вул. Соборній, 12” (додається). 

 

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

припинення ПП ‟Созидатель-1” права користування земельною ділянкою по 

вул. Комарова (біля КРЕП № 7)”. Проект рішення за реєстраційним № 1088. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1074 “Про припинення ПП ‟Созидатель-1” 

права користування земельною ділянкою по вул. Комарова (біля                  

КРЕП № 7)” (додається). 
 

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

відмову у зменшенні орендної плати”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 1089. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 
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Прийнято рішення № 1075 “Про відмову у зменшенні орендної 

плати” (додається). 

 

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

надання Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Покровській, 8”. Проект рішення за реєстраційним № 1090. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1076 “Про надання Держсільгоспінспекції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Покровській, 8” (додається). 

 

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

надання ДНЗ ‟Кіровоградський професійний ліцей імені Героя Радянського 

Союзу О.С. Єгорова” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1091. 

Надійшла пропозиція 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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1077 “Про надання ДНЗ ‟Кіровоградський 

професійний ліцей імені Героя Радянського Союзу О.С. Єгорова” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 68” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        

вул. Братиславській, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 1092. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1078 “Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                          

вул. Братиславській, 9” (додається). 
 

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

передачу УМВС України в Кіровоградській області в постійне користування 

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

реєстраційним № 1093. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1079 “Про передачу УМВС України в 

Кіровоградській області в постійне користування земельної ділянки по                            

вул. Габдрахманова, 1-а” (додається). 

 

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

передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Волинській, 3”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1094. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1080 “Про передачу відділу культури і 

туризму Кіровоградської міської ради в постійне користування земельної 

ділянки по вул. Волинській, 3” (додається). 
 

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

передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради в постійне 

користування земельних ділянок по вул. Павла Луньова, 14 та                                           

вул. Прирічній, 115”. Проект рішення за реєстраційним № 1095. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1081 “Про передачу відділу культури і 

туризму Кіровоградської міської ради в постійне користування земельних 

ділянок по вул. Павла Луньова, 14 та вул. Прирічній, 115” (додається). 
 

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

передачу управлінню комунальної власності Кіровоградської міської ради в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Котляревського, 2-б”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1096. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 1082 “Про передачу управлінню комунальної 

власності Кіровоградської міської ради в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Котляревського, 2-б” (додається). 
 

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

передачу Державному підприємству ‟Підприємство Кіровоградської 

виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в 

Кіровоградській області (№ 6)” у постійне користування земельної ділянки по       

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1097. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1083 “Про передачу Державному 

підприємству ‟Підприємство Кіровоградської виправної колонії 

управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській 

області (№ 6)” у постійне користування земельної ділянки                                                       

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)” (додається). 
 

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

“Про припинення ПП ‟Фурор” права користування земельною ділянкою по 

вул. Глинки, 60/20”. Проект рішення за реєстраційним № 1098. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1084 “Про припинення ПП ‟Фурор” права 

користування земельною ділянкою по вул. Глинки, 60/20” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Українському державному підприємству поштового зв’язку 

‟Укрпошта” Кіровоградської дирекції права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1099. 

Надійшла пропозиція 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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1085 “Про припинення Українському 

державному підприємству поштового зв’язку ‟Укрпошта” 

Кіровоградської дирекції права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку                                   

№ 105/46), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1100. 

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” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку                     

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

реєстраційним № 1101. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля магазину ‟Фуршет”), 

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

реєстраційним № 1102. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1086 ‟Про затвердження земельної ділянки                               

по вул. Соборній (біля магазину ‟Фуршет”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (напроти 

автовокзалу № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1103. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Андріївській (біля автостоянки                          

по вул. Андріївській, 16-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1104. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 1087 “Про затвердження земельної ділянки                             

по вул. Андріївській (біля автостоянки по вул. Андріївській, 16-а), право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля кафе ‟Вояж”),                      

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

реєстраційним № 1105. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Функціональне призначення будівлі, яку планується розташовувати на 

цій земельній ділянці, відповідає плану зонування? 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Стосовно плану зонування відповідь може надати архітектор, який в ході 

підготовки або погоджує, або не погоджує проект. Висновок з даного питання 

є позитивним. 

 

Цертій О.М.: 

За планом зонування на цій території не може розміщуватися об’єкт 

торгівлі.  

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу (звертається до заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.)! 

Візьміть на контроль та перевірте це питання. 

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” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля будинку 

№ 13-б), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 655. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 1088 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Добровольського (біля будинку № 13-б), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля кафе ‟Албена”), право 

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

№ 659. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У мене є застереження щодо даного питання. На карті дуже добре видно, 

що кафе ‟Албена” знаходиться майже на території НВО ‒ ЗОШ № 31, 

навпроти розташовано НВО ЗОШ ‒ № 18 ‒ найбільшу школу, а ми перед нею 

хочемо поставити кав’ярню, не знаючи, чи буде там саме кав’ярня. При цьому 

передається земельна ділянка в оренду строком на 25 років. Чи потрібний там 

цей об’єкт, а також, чому запропонований такий строк оренди?  

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проект рішення підготовлено на підставі заяви. 
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Яремчук В.С.: 

Зазвичай, профільна комісія пропонує зменшити строк оренди. Вважаю, 

що там взагалі не потрібно розміщувати ларьки.  

 

Владов Р.П. відповів на запитання депутата Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу (звертається до заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.)! 

З’ясуйте це питання та надайте професійну відповідь. Я зрозумів, що ця 

територія відповідає плану зонування, тому там були розташовані торговельні 

об’єкти, які в силу інших причин, не пов’язаних із планом зонування, 

демонтовані.  

Але в обов’язковому порядку перед тим, як виносити проекти рішень на 

розгляд у сесійну залу, необхідно перевіряти питання, на які вам вказують 

депутати.  

Висновок головного архітектора міста є. За це він несе персональну 

відповідальність. Прошу перевірити і надати мені інформацію щодо даного 

питання. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Звертаюся до голови постійної комісії. Якщо у депутатів виникає дуже 

багато запитань стосовно даного проекту рішення, пропоную відкласти його 

розгляд, достеменно розглянути на засіданні профільної постійної комісії та 

винести на розгляд сесії міської ради.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

Ми можемо відкласти розгляд даного питання, але воно розглядалося. 

Коли питання виноситься на розгляд постійної комісії, ми знайомимося з 

висновком управління містобудування та архітектури. Якщо проект 

землеустрою не відповідає плану зонування, то таке питання не виходить на 

сесію. Але пропоную відтермінувати розгляд даного проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення до 

наступного сесійного засідання, постійній комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

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

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

набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 891. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Яновського (біля входу до ринку), 

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

реєстраційним № 657. 

 

Захаров І.М., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У мене є зауваження стосовно даного проекту рішення. Зазначена в 

ньому земельна ділянка знаходиться на моєму виборчому окрузі. Я 

спілкувався з людьми. Вони не задоволені і проти того, щоб на зазначеній 

території щось будувалося.  

 

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” – 20, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 

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” 

2 1 0 6 9 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 1 4 5 

“Опозиційний блок” 

 

5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

2 0 1 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 2 0 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 0 0 2 2 

Позафракційні 

 

1 0 1 0 2 

 

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

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Бобринецький шлях та 

Нижньої П’ятихатської, право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект 

рішення за реєстраційним № 658. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 14. 
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Прийнято рішення № 1089 “Про затвердження земельної ділянки                                    

на розі вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської, право 

оренди на яку набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку 

№ 17-а), право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 745. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 1090 “Про затвердження земельної ділянки                           

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

яку набувається на аукціоні” (додається). 
 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку 

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

реєстраційним № 1106. 

 

Владов Р.П. відповів на запитання депутата Бойка С.В. 

 

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” – 1, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 1091 “Про затвердження земельної ділянки                              

по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 
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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, 50-а”. Проект рішення за реєстраційним № 482. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 15-г”. Проект рішення за реєстраційним № 661. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Соборній, 27-в”. Проект рішення за реєстраційним № 662. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 17. 

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

надання Катеринич Н.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                        

по вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1108. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1092 “Про надання Катеринич Н.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Запорозькій (біля будинку 

№ 32/18)” (додається). 

 

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

зміну Шведчикову О.В. та Шведчиковій Т.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Чехова, 24”. Проект рішення за реєстраційним № 1109. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 1093 “Про зміну Шведчикову О.В. та                                             

Шведчиковій Т.В. цільового призначення земельної ділянки                                             

по вул. Чехова, 24” (додається). 

 

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

зміну Шабленко Т.Т. цільового призначення земельної ділянки по                                                    

вул. Сімферопольській, 49/164”. Проект рішення за реєстраційним № 1110. 

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” – 2, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1094 “Про зміну Шабленко Т.Т. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Сімферопольській, 49/164” 

(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 № 1111. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1095 “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 ОСББ ‟Наш дім-24” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для обслуговування 

багатоквартирного будинку по вул. Лінія 5-а, 24”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1112. 

Шановні депутати! 

Ми звернулися за роз’ясненням до Кабінету Міністрів України. 

Роз’яснення по даному питанню не надійшло.  

Є два варіанти вирішення даного питання: 

перший ‒ поставити проект рішення на голосування без відповідного 

роз’яснення, але ми можемо прийняти упереджене рішення; 

другий ‒ відтермінувати на невизначений термін розгляд даного проекту 

рішення. У разі надходження роз’яснення винести дане питання на розгляд 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Проблема в тому, що у статті 42 Земельного кодексу України 

прописаний порядок передачі земельних ділянок у власність ОСББ, також у 

законі прописано, що посилання обов’язково іде на постанову Кабінету 

Міністрів України, яка станом на сьогодні не прийнята.  

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення до 

отримання роз’яснення з Кабінету Міністрів України. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

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

передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” у власність земельної ділянки по вул. Короленка, 29, 

корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6                                        

(102 мікрорайон, поз. 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 475. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення не підтриманий профільною постійною комісією.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У проекті рішення зазначена адреса ‟по вул. Короленка”. 

 

Владов Р.П.: 

Правильна адреса: ‟по вул. Юрія Коваленка”. 

 

Деркаченко Ю.О.: 

Що змінилося з моменту крайнього голосування стосовно даного 

питання? 

 

Владов Р.П.: 

Нічого. 
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Райкович А.П.: 

Профільною комісією рекомендовано не підтримувати даний проект 

рішення. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 3, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 10, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

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

надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, 

корп. 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1113. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

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

“Про надання КП ‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                 

по вул. Енергетиків, 20”. Проект рішення за реєстраційним № 1114. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 
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Прийнято рішення № 1096 “Про надання                                                                         

КП ‟ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                               

по вул. Енергетиків, 20” (додається). 
 

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

надання Малому А.В. дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по  

вул. Космонавта Попова (біля аптеки)”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1115. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

  Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 18. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015                               

№ 4282”. Проект рішення за реєстраційним № 513. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.09.2015                               

№ 4678”. Проект рішення за реєстраційним № 1116. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 624”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1117. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1097 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10.11.2016 № 624” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015                              

№ 4345”. Проект рішення за реєстраційним № 1118. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 958”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1119. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 6, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 29. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати ми завершили розгляд основного переліку питань, 

включених до порядку денного дев’ятої сесії міської ради. 

Звернулися керівники фракцій оголосити перерву на 30 хвилин. 

 

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

Олега Ляшка): 

Ми не розглянули питання ‟Різне”. Я хотів би отримати відповіді на свої 

депутатські запитання, які були оголошені на початку засідання сесії. На 

перше запитання я отримав відповідь від депутата Краснокутського О.В. 

Щодо пільгового перевезення школярів відповіді я не отримав. Третє 

запитання стосувалося надання мені можливості виступити на телебаченні. 

Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Михайле Івановичу! 

Нагадую Вам, що керівник фракції вправі в будь-який час внести 

пропозицію про оголошення перерви, тому відповіді на запитання Ви 

отримаєте після перерви.  

Шановні депутати! 

Оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 15.37. 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалися 33 депутати, відсутні 10 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Продовжуємо роботу. 

Шановні депутати! 

Ми розглянули всі питання з основного переліку питань, включених до 

порядку денного дев’ятої сесії. Залишилося розглянути питання ‟Різне”. 
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Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Андрію Павловичу! 

Є пропозиція питання ‟Різне” розглянути після розгляду всіх питань 

порядку денного.  

 

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

Олега Ляшка): 

Відповіді на мої депутатські запитання не обов’язково надавати у 

питанні ‟Різне”. Регламентом передбачено, що депутат сам визначає терміни 

щодо надання відповіді.  

 

Тому, просив би, щоб відповіді на мої запитання надали зараз. 

 

Райкович А.П.: 

Будь ласка, підготуйте відповіді на запитання депутата Демченка М.І. 

 

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

інформації міської ради: 

Шановний Михайле Івановичу! 

Кіровоградська міська рада співпрацює з телерадіокомпанією ‟TTV” на 

підставі укладеної угоди, відповідно до якої передбачені кошти на висвітлення 

діяльності міської ради. Коли приймалася відповідна програма, ми говорили, 

що частина ефірного часу буде використана на висвітлення діяльності 

депутатів на виборчих округах, а саме біля 15 хвилин на кожного депутата                  

на рік. В цьому контексті ми пропонували Вам надати інформаційний привід 

для того, щоб ми мали змогу підготувати сюжети про Вашу роботу. Дякую. 

У програмі телерадіокомпанії ‟TTV” немає 15-хвилинного прямого 

ефіру. Є лише формат новин. 

 

Демченко М.І. прокоментував відповідь, надану на депутатське 

запитання. 

  

 Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1185. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 
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Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Пропонується внести зміни та доповнення до даного проекту рішення, а 

саме надати одноразову адресну грошову допомогу 110 мешканцям міста на 

загальну суму 351,650 тис. грн. 

 

Терзов Д.С., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Просив би врахувати у даному проекті рішення депутатське звернення 

групи депутатів від 09.08.2017 № 2642-мр/зв. 

 

Вовк Ю.М.: 

Зазначене депутатське звернення було розглянуто та погоджено на 

засіданні комісії за умови наявності відповідної довідки. Довідку надали. З 

урахуванням зазначеного депутатського звернення пропонується надати 

одноразову адресну грошову допомогу 111 мешканцям міста на загальну                            

суму 361,960 тис. грн. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1098 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1168. Доповідає                    

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення міської ради. 
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Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Для відшкодування витрат на виготовлення фотогалереї загиблих 

учасників АТО у сумі 87,0 тис. грн та виплати грошової допомоги до Дня 

захисника України пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а 

саме: 

зменшити видатки на надання матеріальної допомоги постраждалим 

учасникам АТО на 60,0 тис. грн:  

у пункті 2.1 цифри ‟385,0” замінити на цифри ‟325,0”; 

зменшити видатки на надання матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих учасників для встановлення пам’ятників на 15,0 тис. грн: 

у пункті 2.5 цифри ‟56,0” замінити на цифри ‟41,0”; 

зменшити видатки на поховання загиблих учасників АТО                                                                       

на 16,0 тис. грн: 

у пункті 2.6 цифри ‟61,1” замінити на цифри ‟45,1”, цифри ‟60,0” 

замінити на цифри ‟44,0”; 

збільшити видатки на надання матеріальної допомоги членам сімей 

загиблих військовополонених та зниклих безвісти до Дня захисника України 

на 4 тис. грн; 

збільшити видатки на виготовлення фотогалереї на загальну                                 

суму 87 тис. грн; 

пункти 2.7, 2.18 розділу 2 та 3.1, 3.2 розділу 3 Заходів викласти у новій 

редакції (зачитала). 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1099 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей 

на 2017-2019 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1178. Доповідає Бондаренко А.В. ‒ керуючий 

справами виконавчого комітету міської ради. 

 

Бондаренко А.В., керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради, зачитала проект рішення. 

 

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

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

звернув увагу міського голови на необхідність демонтувати комуністичний 

символ ‟серп і молот” у приміщенні міської ради згідно з вимогами Закону 

України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки". 

 

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” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1100 “Про присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року 

№ 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради”. Проект рішення за реєстраційним № 964/1. 

Доповідає Бондаренко А.В. ‒ керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради. 
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Бондаренко А.В., керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради: 

Шановні депутати! 

Просимо підтримати проект рішення щодо утворення виконавчого 

органу Кіровоградської міської ради зі статусом юридичної особи ‒ відділ з 

питань праці. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                               

від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради”, а саме додаток 2 доповнити пунктом 39 

„Відділ з питань праці – 12”.  

Кількість осіб ‟15”, запропонована у проекті рішення, змінена на ‟12” за 

пропозицією виконавчого комітету міської ради на підставі наданих 

рекомендацій ‒ один інспектор на 20 тисяч населення.  

 

Райкович А.П. відповів на запитання депутата Кролевця А.В. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу оголосити перерву. У депутата Линченка М.Д. не працює картка 

для голосування.  

 

Райкович А.П.: 

Оголошується перерва на 5 хвилин. 

 

Після перерви о 16.00. 
  

Шановні депутати! 

Час перерви сплив. Продовжуємо роботу.  

Розглядається питання “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”. Проект рішення 

за реєстраційним № 964/1. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 5, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 1101 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                            

від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1174. Доповідає Колодяжний С.О. ‒ начальник 

відділу фізичної культури та спорту міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1102 “Про внесення змін та доповнення до 

рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 ‟Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту                                           

в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 грудня                          

2016 року № 709 ‟Про міський бюджет на 2017 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1173. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

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

Коротко пояснила основні положення розданого проекту рішення. 

Також проектом рішення передбачаються кошти з обласного бюджету в 

сумі 1,5 млн грн по бюджету Фортечного району на придбання спеціально 

обладнаного транспортного засобу для пересування і доставки дітей з 

інвалідністю. В ході переговорів за погодженням з Фортечною у місті 

Кропивницькому радою пропонується перенести цю суму головному 

розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню розвитку транспорту та 

зв’язку міської ради.  
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По управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища передбачається субвенція з обласного бюджету в                    

сумі 480,0 тис. грн на проведення інвентаризації земель міста з обласного 

фонду відшкодування втрат сільськогосподарського, лісогосподарського 

виробництва. Разом з тим, за останніми погодженнями пропонується внести 

технічну правку, а саме перенести цю суму з графи 11 ‟видатки споживання” 

перенести у графу 14 ‟видатки розвитку”. 

Під час розгляду даного проекту рішення постійною комісією з питань 

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

була озвучена додаткова пропозиція, а саме по головному розпоряднику                      

коштів ‒ відділу сім’ї та молоді, пропонується зменшити капітальні видатки 

на суму 304,0 тис. грн по центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

та додати 304,0 тис. грн по загальному фонду ‟інші установи та заклади” для 

функціонування центру обліку бездомних.  

Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням озвучених змін 

та доповнень.  

 

Надходять пропозиції від депутатів поставити даний проект рішення 

на голосування за основу і в цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень. 

 

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

Олега Ляшка), зауважив, що кожну пропозицію щодо внесення змін та 

доповнень до проекту рішення треба ставити на голосування окремо. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатів прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1103 “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 

затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі)                             

міста Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним                   
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№ 1170. Доповідає Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки міської 

ради. 

 

Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради: 

Шановний головуючий, депутати! 

Після проведення заходів щодо громадського бюджету (бюджету участі) 

міста Кропивницького до міської ради надійшло багато пропозицій і 

зауважень стосовно проведення процедури підрахунку голосів і таке інше. Всі  

пропозиції опрацьовувалися координаційною радою, створеною 

розпорядженням міського голови. До складу координаційної ради входять 

представники депутатського корпусу, громадськості та виконавчих органів 

міської ради. Відповідно до опрацьованих пропозицій у новій редакції 

Положення було враховано 40 змін.  

Разом з тим, в процесі погодження даного проекту рішення постійною 

комісією міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку було запропоновано внести деякі зміни до 

проекту нової редакції Положення, а саме: 

у пункті 2.6 абзац 6 викласти у редакції: ‟передбачають виключно 

придбання обладнання, виконання робіт з капітального та поточних ремонтів, 

заходів з енергозбереження, заміну парканів в комунальних закладах, 

установах та підприємствах міста”; 

пункт 2.7 викласти у редакції: ‟2.7. У проекті міського бюджету на 

відповідний рік передбачаються видатки для реалізації проектів громадського 

бюджету по управлінню економіки міської ради з подальшим розподілом за 

напрямками видатків”; 

пункт 8.3 викласти у редакції: ‟8.3. На освітньо-інформаційну кампанію 

громадського бюджету щороку передбачаються кошти в міському бюджеті 

згідно з пропозиціями управління економіки.”. 

Фінансовим управлінням була внесена пропозиція у пункті                                     

2.2 виключити слова ‟але не менше 5 млн грн”. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Хотів би внести доповнення до озвучених змін. Справа в тому, що на 

засіданні постійної комісії з питань бюджету також говорилося про те, що в 

дефініціях визначення ‟соціальний проект” зазначено абсолютно 

неправильно. Пропонувалося або замінити це визначення належним терміном, 

або замінити цю частину.  

Ви знайшли правильне визначення?  

 

Паливода А.А.: 

Положенням тлумачяться всі поняття, в тому числі поняття ‟соціальний 

проект”. Громадський бюджет ‒ це динамічний процес і на майбутнє у розділ 

‟соціальний проект”, до якого станом на сьогодні включені проекти, 
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спрямовані на покращення умов для людей з інвалідністю, можуть бути 

внесені і інші розділи, тому пропонується залишити це визначення.  

 

Цертій О.М., висловив власну думку стосовно визначення ‟соціальний 

проект” та звернувся з проханням знайти правильний термін.  

 

Паливода А.А.: 

В даному випадку, мова йде про проекти, які стосуються суто людей з 

інвалідністю.  

У 2017 році в рамках громадського бюджету було подано приблизно 

десяток проектів, направлених на вирішення проблем цієї категорії людей. У 

зв’язку з тим, що ці проекти не набирають масштабної підтримки, управлінням 

економіки було запропоновано координаційній раді впровадити окремий 

розділ, який би стосувався цієї категорії людей для того, щоб гарантовано 

надати можливість отримувати покращення умов. Наприклад: проект щодо 

створення підйомника для залізничної станції, щоб піднімати людей-

візочників.  

Зміни та доповнення, внесені до положення, не є пропозиціями 

управління економіки. Це пропозиції координаційної ради ‒ органу, 

уповноваженого вирішувати всі поточні питання функціонування та розвитку 

громадського бюджету між сесійними засіданнями.  
 

Райкович А.П.: 

Андрію Анатолійовичу! 

Депутат Цертій О.М. не пропонує змінити цільове використання коштів. 

Винесіть це питання на розгляд координаційної ради, в робочому порядку 

проконсультуйтеся стосовно підбору правильної термінології, щоб 

передбачити цільове використання коштів на вирішення проблем у 

життєдіяльності людей з інвалідністю.  

 

Цертій О.М.: 

Я можу запропонувати правильне визначення зараз: проект соціальної 

адаптованості людей з інвалідністю.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную розглянути цю пропозицію на засіданні координаційної ради. 

Прошу заздалегідь повідомити про засідання координаційної ради депутатів, 

які бажають взяти участь у її роботі. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

До складу координаційної ради окрім інших представників входять 

депутати майже від всіх фракцій. У мене є прохання до представників фракцій 

брати участь у засіданнях координаційної ради. Процес роботи громадського 

бюджету триває. Вважаю, що зараз треба приймати це рішення, а потім внести 

пропозицію депутата Цертія О.М. на розгляд координаційної ради, якщо вона 
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набере необхідну кількість голосів, ми повернемося до розгляду цього питання 

на сесії міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами, озвученими начальником управління економіки міської 

ради? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1104 “Про затвердження Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня                           

2017 року № 985 ‟Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-                                                 

2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1182. Доповідає                        

Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки міської ради. 

 

Паливода А.А., начальник управління економіки міської ради: 

Шановні депутати! 

Логічним наслідком внесення змін до Положення є внесення змін до 

Програми та підготовка даного проекту рішення. В ході його обговорення і 

опрацювання постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку було запропоновано внести 

дві правки:  

у пункті 6 ‟Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми” стосовно 2017 року конкретизувати та зазначити                         

суму 3 млн грн; 

у пункті ‟Інформаційна кампанія та організація етапів громадського 

бюджету” розділу ‟Обсяги та джерела фінансування Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому                                            

на 2017-2020 роки” зазначити, що кошти мають виділятися в межах 

бюджетних призначень.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням озвучених змін? 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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1105 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 ‟Про 

затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки” (додається). 

 

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

затвердження в новій редакції Положення про комісію із забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1184. Доповідає Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

Олега Ляшка): 

Закликаю не голосувати за даний проект, оскільки до складу комісії 

включені люди, підзвітні адмінресурсу, відсутні громадські діячі. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Підготовка даного проекту рішення покликана тим, що є проблема з 

гуртожитком по просп. Університетському, 21. Представники різних 

політичних сил намагалися допомогти у вирішенні проблем жителів 

гуртожитку, але результатів, на жаль, не було. На даний момент представники 

міської влади роблять все можливе. Виконавчим комітетом міської ради 

прийняте рішення для того, щоб прискорити вирішення питання.  

Дане рішення дуже потрібне для того, щоб відбувся справедливий 

процес повернення гуртожитку до комунальної власності міста з метою 

захисту прав мешканців. Це рішення вкрай потрібне. Прошу підтримати даний 

проект рішення. Дякую за увагу. 

 

Табалов А.О. та Кухаренко В.І. відповіли на запитання депутатів 

Демченка М.І., Капітонова С.І.  
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Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1106 “Про затвердження в новій редакції 

Положення про комісію із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного 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 № 1176. Доповідає                            

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

господарства міської ради. 

 

Зайченко В.В., депутат міської ради (голова постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності, фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

У зв’язку із неодноразовими зверненнями мешканців міста щодо 

проведення капітальних ремонтів доріг по вул. Осмьоркіна, вул. Семена 

Тютюшкіна, пров. Маріупольському 6-му, вул. Калузькій, по                                             

пров. Середньому, а також тротуарної частини по вул. Бобринецький шлях (від 

вул. Нижньої П’ятихатської до пров. Маріупольського 1-го), враховуючи 

погодження зазначених питань постійною комісією міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності від 16.08.2017, прошу внести доповнення до Заходів щодо 

забезпечення виконання Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, визначених у 

додатках 1, 2 до рішення міської ради від 17.01.2017 № 762 (зі змінами та 

доповненнями), а саме: 

у розділі ‟Будівництво, реконструкція, ремонт доріг”: 

пункт 1 ‟Капітальний ремонт доріг з виготовленням проектно-

кошторисної документації” доповнити підпунктами: 
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1.13. вул. Осмьоркіна; 

1.14. вул. Семена Тютюшкіна (від вул. Короленка до вул. Варшавської); 

1.15. пров. Маріупольський 6-й; 

1.16. вул. Калузька; 

1.17. пров. Середній; 

пункт 3 ‟Капітальний ремонт тротуарів, у тому числі виготовлення 

проектно-кошторисної документації” доповнити підпунктом                                                  

3.6 ‟Бобринецький шлях (від вул. Нижньої П’ятихатської до                                              

пров. Маріупольського 1-го). 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Відповідні пропозиції до Програми розвитку дорожнього господарства 

та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки озвучувалися на 

засіданні профільної постійної комісії. Головному управлінню житлово-

комунального господарства надавалися доручення опрацювати можливість 

включення цих об’єктів до Програми на засіданні сесії міської ради. 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Є два варіанти щодо розгляду даного проекту рішення. Перший                   

варіант ‒ розглянути підготовлений проект рішення з урахуванням доповнень. 

Другий варіант ‒ голосувати окремо за проект рішення та за пропозиції, 

озвучені головою профільної постійної комісії Зайченком В.В.  

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановний Вікторе Івановичу! 

Ми хотіли б внести ясність стосовно озвучених пропозицій. В розданому 

проекті рішення згідно з постановою Кабінету Міністрів України 

ретранслюється 5 млн грн субвенції з державного бюджету на вул. Велику 

Пермську. Зараз голова постійної комісії з питань житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та комунальної власності додатково озвучив 

об’єкти, які мають потрапити до Програми та бути профінансовані з міського 

бюджету. Чи є фінансовий ресурс у міському бюджеті на виконання цих 

об’єктів? 

 

Кухаренко В.І.: 

Зазначені об’єкти відсутні у Програмі. Спочатку треба замовити 

виготовлення проектно-кошторисної документації, яка є передумовою 

фінансування, після цього можна буде сказати, який фінансовий ресурс 

необхідний для виконання робіт.  
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Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

У мене є інша пропозиція. Виконайте все те, що передбачено 

Програмами. Вже пішов дев’ятий місяць, а на сьогоднішній день навіть 

половини з обсягу робіт, передбачених Програмами, не виконано. Зараз 

пропонується включити додаткові об’єкти, не маючи на це фінансування. Як 

буде виконуватися те, що вже передбачено Програмою? 

 

Райкович А.П.: 

Голова постійної комісії озвучив пропозиції комісії. Все залежить                              

від голосування.  

 

Цертій О.М. звернувся з проханням чітко пояснити озвучені пропозиції.  

 

Кухаренко В.І.: 

За дорученням міського голови Головне управління житлово-

комунального господарства підготувало проект змін до Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-

2021 роки, який передбачає включення об’єкта ‟вул. Велика Пермська” на 

умовах співфінансування з державного бюджету в сумі 5 млн грн. Управління 

більше не пропонувало змін до даної Програми. Але профільна постійна 

комісія запропонувала озвучені доповнення та одноголосно погодила їх.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Постійна комісія погодила включення зазначених об’єктів до Програми 

та внесення доповнень від імені комісії на сесії міської ради, за що було 

одноголосно проголосовано. Серед зазначених об’єктів є запропонований 

мною об’єкт. Депутатський запит щодо цього об’єкта було підтримано і 

направлено на опрацювання до управління ще півроку тому, запит тричі 

надходив на розгляд комісії. Під час крайнього засідання постійної комісії 

депутати іще раз погодилися, що цей об’єкт необхідно включити до Програми 

і розпочати розробку проектно-кошторисної документації. Такі ж об’єкти 

пропонується включити до даної Програми. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Сесійне засідання триває сьому годину. Зараз з голосу пропонується 

внести доповнення до вже затвердженої Програми. Якщо є додаткові 

пропозиції до проекту рішення, то необхідно було хоча б роздрукувати їх для 

депутатів. У колег на округах не виконувалося жодних робіт по об’єктах, а нам 

пропонуються додаткові об’єкти.  
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Райкович А.П.: 

Валентино Сергіївно! 

Головне управління житлово-комунального господарства підготувало 

проект рішення. Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності внести доповнення до Програми. 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

основу. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Кухаренко В.І. відповів на запитання депутата Смірнова В.О. щодо 

проведення капітального ремонту по вул. Короленка. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної 

власності внести доповнення до Програми, а саме включити додаткові об’єкти, 

відносно яких розпочати виготовлення проектно-кошторисної документації. Є 

необхідність їх озвучувати? Немає.   

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням внесених доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 
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Прийнято рішення № 1107 “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). 

 

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

№ 1177. 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.: 

Від постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності є доповнення щодо даного 

проекту рішення. 

Є пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Зайченко В.В., депутат міської ради (голова постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності, фракція політичної партії ‟УКРАЇНСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Прошу внести доповнення до даного проекту рішення, а саме до Заходів 

щодо забезпечення виконання Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017 рік, 

визначених у додатку 2 до рішення Кіровоградської міської ради                                       

від 17.01.2017 № 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою 

та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки” (зі змінами та доповненнями): 

у розділі ІІ ‟Капітальний ремонт житлового фонду”: 
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пункт 1 ‟Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації” доповнити підпунктами: 

1.54 ‟вул. Бєляєва, 29, корп. 2”; 

1.55 ‟вул. Волкова, 20, корп. 2”; 

пункт 4 ‟Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі 

виготовлення проектно-кошторисної документації” доповнити підпунктами: 

4.52 ‟вул. Бєляєва, 29, корп. 2”; 

4.53 ‟вул. Волкова, 20, корп. 2”; 

4.54 ‟вул. Шульгиних, 43”; 

у розділі IV ‟Благоустрій міста”: 

пункт 1 ‟Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому 

числі виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза” 

доповнити підпунктами: 

1.50 ‟вул. Балашівська”; 

1.51 ‟вул. Гетьмана Сагайдачного”; 

1.52 ‟пров. Косокутний”; 

1.53 ‟пров. Госпітальний 1-й”; 

1.54 ‟пров. Госпітальний 2-й”; 

1.55 ‟пров. Грецький”; 

1.56 ‟пров. Великовисківський”; 

1.57 ‟пров. Травневий”. 

 

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

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

Шановний Володимире Васильовичу! 

Хотів нагадати про ремонт прибудинкової території будинку по                        

вул. Соборній, 13, де є звернення до Верховної Ради України, питання 

піднімалося на ток-шоу ‟Ми”.  

 

Зайченко В.В.: 

Так. Прошу доповнити пункт 4 розділу ІІ підпунктом 4.55                                          

‟вул. Соборна, 13”. 

 

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

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

Я хотів би нагадати, що на сесії міської ради був підтриманий мій 

депутатський запит стосовно визначення меж скверу Молодіжного. Прошу 

доповнити даний проект рішення пунктом: ‟виготовлення проектно-

кошторисної документації щодо визначення меж скверу Молодіжний”. Прошу 

Віктора Івановича озвучити орієнтовну суму, необхідну для виготовлення 

документації. Більше року мій депутатський запит не виконується.  

 

Райкович А.П.: 

Це питання розглядалося профільною постійною комісією? 
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Зайченко В.В.: 

Пропозиція, озвучена депутатом Гамальчуком М.П., розглядалася і була 

підтримана профільною постійною комісією.  

Питання, порушене депутатом Капітоновим С.І., буде розглянуто на 

наступному тижні.  

 

Кухаренко В.І.: 

Управління опрацьовувало це питання. На засіданні постійної комісії 

зміни до Програми будуть озвучені. Необхідно близько 30,0 тис. грн на 

виготовлення проектно-кошторисної документації. Ця пропозиція має бути 

погоджена профільною постійною комісією.  

 

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

Олега Ляшка): 

Хочу нагадати, що з 2015 року я подавав звернення щодо включення до 

галузевої Програми об’єктів по вул. Яновського, 52, 54, 56, де близько 40 років 

не проводився ремонт прибудинкової території. Протягом двох років в цьому 

напрямку ніхто нічого не робить. Прошу згадати про мої звернення 2015-                      

2016 років та передбачити кошти на виготовлення проектно-кошторисної 

документації стосовно ремонту прибудинкової території зазначених будинків. 

Прошу поставити мою пропозицію на голосування. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Півроку тому управлінням озвучувалося про прийняття збалансованої  

Програми на 5 років. Зараз кожен депутат з голосу вносить свої пропозиції. 

Коштів немає. Що зараз відбувається? Зараз всі депутати будуть пропонувати 

включити об’єкти до Програми. Для чого тоді ми приймали Програму                        

на 5 років? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Вікторе Івановичу! 

Я надсилав листа стосовно об’єктів. Ви забули про нього? 

 

Кухаренко В.І.: 

Лист надійшов вже після засідання постійної комісії. Після Вашого 

спілкування з міським головою я отримав доручення, провів обстеження. 

Дійсно, зазначена територія потребує ремонту.  

 

Цертій О.М.: 

Так давайте зараз внесемо ці об’єкти до Програми.  
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Райкович А.П.: 

Проект рішення підготовлено відповідно до наявного фінансового 

ресурсу. Потім депутати, працюючи у комісіях, виявляють бажання включити 

до Програми додаткові об’єкти. Але ці роботи вимагають додаткового 

фінансового ресурсу і будуть виконані не першочергово, а по залишковому 

принципу. 

Всі об’єкти, які пропонується включити до Програми, повинні бути 

погоджені постійною комісією. Розглядайте ці питання на засіданні комісії, 

надавайте рекомендації, але в межах існуючого фінансування. 

Є ще пропозиції щодо даного проекту рішення? Немає. 

Переходимо до голосування за пропозиції по мірі їх надходження. 

Ставлю на голосування пропозиції, озвучені головою постійної комісії міської 

ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності Зайченком В.В. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція від депутата Капітонова С.І. доповнити даний 

проект рішення пунктом стосовно виготовлення проектно-кошторисної 

документації щодо визначення меж скверу Молодіжний. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Демченка М.І. доповнити даний 

проект рішення пунктами стосовно виготовлення проектно-кошторисної 

документації щодо ремонту прибудинкової території житлових будинків по 

вул. Яновського, 52, 54, 56. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 21. 

Не прийнято. 
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Цертій О.М.: 

Пропоную внести доповнення до пункту ‟Капітальний ремонт 

внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної 

документації”, а саме включити об’єкти: 

‟вул. Бєляєва, 11”; 

‟вул. Сергія Сєнчева, 57”. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом Цертієм О.М. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням проголосованих доповнень. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1108 “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” 

(додається). 

 

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

внесення змін до деяких рішень міської ради у зв'язку з перейменуванням 

міста”. Проект рішення за реєстраційним № 760.  

Коротко ознайомив з проектом рішення.  

Є бажаючі виступити? 
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

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

Хочу звернутися до депутатів. У сесійній залі присутні дуже багато 

прихильників Єлисаветграда. Зараз не розглядається питання стосовно 

перейменування Єлисаветградської міської ради на Кропивницьку, а 

розглядається питання про перейменування Кіровоградської міської ради. Ми 

виконуємо закон про декомунізацію.  

Закликаю всіх депутатів підтримати даний проект рішення, позбавитися 

комуністичної назви, привести все до ладу і працювати далі. Дякую. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає бажаючих виступити, пропоную прийняти даний 

проект рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 13. 

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” 

0 0 0 4 4 

“НАШ КРАЙ” 

 

1 0 0 5 6 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

3 0 0 0 3 

“Опозиційний блок” 0 0 0 2 2 

‟УКРОП” 1 0 1 0 2 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 0 2 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

2 0 0 0 2 

“Рідне місто” 

 

1 0 0 1 2 
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ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 

 

1 0 0 1 2 

 

Райкович А.П.: 

Питання не прийнято, але це не заважає нам вчергове чи то від імені 

однієї політичної сили, чи від іншої, а краще знайти порозуміння серед всіх 

депутатів, ставити це питання на голосування.   

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради 

у постійне користування земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1190. Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища 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” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1109 “Про передачу управлінню капітального 

будівництва Кіровоградської міської ради у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду додаткових питань щодо регулювання 

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

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради та 

коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень.  

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання ПП ‟Автопром” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 82”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1145.  

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” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1110 “Про надання ПП ‟Автопром” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 82” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Барва” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 82”. Проект рішення за реєстраційним № 1146. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1111 “Про надання ТОВ ‟Барва” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 82” (додається).  

 

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

передачу Погрібняк Р.О. та Касаткіній Л.І. у власність земельних ділянок по  

вул. Кримській, 74-в та по вул. Кримській, 74-а”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1147. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 
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Прийнято рішення № 1112 “Про передачу Погрібняк Р.О. та                      

Касаткіній Л.І. у власність земельних ділянок по вул. Кримській, 74-в                   

та по вул. Кримській, 74-а” (додається). 

 

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

передачу Кривохижі А.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                

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

реєстраційним № 1148. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1113 “Про передачу Кривохижі А.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній 

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

 

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

надання КП ‟Електротранс” Кіровоградської міської ради” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Університетському, 3”. Проект рішення за реєстраційним № 1149. 

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” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (напроти будинку № 38), 
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право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1150.  

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” – 4, 

“не голосували” – 9. 

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” 

2 0 0 4 6 

“НАШ КРАЙ” 

 

7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 2 2 

“Опозиційний блок” 

 

5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

2 0 1 0 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 3 0 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 1 1 

“Рідне місто” 

 

3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 

 

0 0 0 2 2 

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

затвердження земельної ділянки на розі вулиць Комарова та Соборної,                     

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

реєстраційним № 1151. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Пашутінській (напроти супермаркету 

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

реєстраційним № 1152.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1114 “Про затвердження земельної ділянки                                 

по вул. Пашутінській (напроти супермаркету АТБ), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “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. 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1115 “Про надання ТОВ ‟ІНВЕСТИЦІЙНО-

ФІНАНСОВА ГРУПА ‟ЦЕНТР” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б” 

(додається).  

 

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

передачу ПАТ ‟Укртелеком” в оренду земельної ділянки по вул. Мінській 

(біля будинку № 112)”. Проект рішення за реєстраційним № 1154. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1116 “Про передачу ПАТ ‟Укртелеком” в 

оренду земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 112)” 

(додається).  

 

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

надання ПП ‟Сервіском” дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 

по просп. Промисловому, 17-а”. Проект рішення за реєстраційним № 1155.  

 

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

Олега Ляшка): 

Для якої цілі земельна ділянка надається в суборенду? 
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Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Площа земельної ділянки становить 5,6 га ‒ для розміщення АЗС та 

автостоянки. Даний проект рішення погоджений профільною постійною 

комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 2, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева, 83-в”. Проект рішення за реєстраційним № 1156.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1117 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Генерала Родимцева, 83-в” (додається).  

 

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

внесення змін до розміру орендної плати”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1157.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1118 “Про внесення змін до розміру орендної 

плати” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 28.11.2011 № 491”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1158 (Додається доповідна записка 

начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища). 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1119 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.04.2011 № 491” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 36) право 

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

№ 1191. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

У проекті рішення допущена помилка у номері будинку ‟36”, який треба 

замінити на номер ‟34”.  

Заявив про конфлікт інтересів у даному питанні, тому не братиме 

участі у голосуванні за даний проект рішення. 
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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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1120 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Соборній (біля будинку № 34) право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається). 

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину 

‟АТБ”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1192. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Де саме розміщена ця земельна ділянка? Це як раз вихід на пішохідний 

перехід. 

 

Райкович А.П.: 

Це питання погоджено профільною постійною комісією? 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

голова фракції ‟Рідне місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний 

край”): 

Це питання виносилося а розгляд постійної комісії. Комісія 

ознайомилася з цим питанням, але питання не ставилося на голосування, тому 

що не було кворуму, рішення не приймалося.  

 

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” – 3, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1121 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Євгена Тельнова (біля магазину ‟АТБ”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

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

“Про зміну Кріпак І.Г. цільового призначення земельної ділянки                                             

по вул. Острівській”. Проект рішення за реєстраційним № 1193. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1122 “Про зміну Кріпак І.Г. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Острівській” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,        

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1194. 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Яремчук В.С. 

 

Райкович А.П.: 

Валентино Сергіївно! 

Проекти рішень підготовлені на підставі звернень учасників АТО, які 

були у мене на особистому прийомі.  

Є 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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1123 “Про надання Копилу О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)” (додається). 

 

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

надання Романенку С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

рішення за реєстраційним № 1195. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Чупріні Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,     

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1196. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1124 “Про надання Чупріні Р.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Шерстюку Є.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22,                     

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1197. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1125 “Про надання Шерстюку Є.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.07.2017                                  

№ 1051”. Проект рішення за реєстраційним № 1198. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1126 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20.07.2017 № 1051” (додається). 

 

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

зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення без реєстраційного номера. 
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Шановні депутати! 

На адресу міської ради звернулися депутати щодо змін у складі 

постійних комісій Кіровоградської міської ради.  

На підставі заяв депутатів Захарова І.М., Сергієнка Г.В., Шутки В.В., 

Яремчук В.С. підготовлений проект рішення (зачитав).  

 

Маламен Г.С., депутат міської ради (фракція ‟ВО ‟Свобода”): 

Я також писав заяву з проханням виключити мене зі складу постійної 

комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної політики та включити до складу постійної комісії з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 

регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 

діяльності. Прошу врахувати мою заяву у даному проекті рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція розглянути це питання на десятій сесії міської ради. Воно 

включено до порядку денного дев’ятої сесії.  

Надійшла пропозиція прийняти озвучений проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1127 “Про зміни в складі постійних комісій 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Маламена Г.С. стосовно 

зміни членства у складі постійних комісій. Хто за те, щоб включити це питання 

до порядку денного дев’ятої сесії, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 
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Ми розглянули всі питання порядку денного, але в процесі роботи до 

мене звернулися керівники фракцій та депутати з пропозицією повернутися до 

голосування по деяких питаннях.  

Депутати пропонували повернутися до голосування по проектах рішень 

№ 1149, 1150, 1151, 1195. 

 

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

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

В ході засідання виникла необхідність розглянути питання ‟Про                       

зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної ділянки                                          

по вул. Вологодській, 20/17”. Прошу включити це питання до порядку 

денного. Це питання погоджено профільною постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 

Спершу ми повинні повернутися до розгляду тих питань з основного та 

додаткового списків, які не набрали голосів.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановний головуючий, шановні депутати! 

Щоб зараз не заплутувати депутатів, пропоную спочатку повернутися до 

голосування щодо питань, які розглядалися сьогодні: проекти рішень за 

реєстраційними № 1149, 1150, 1151, 1195. Потім пропоную порадитися та 

прийняти рішення стосовно решти питань. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування по 

проектах рішень № 1149, 1150, 1151, 1195. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

На вимогу депутатів оголошується перерва на 5 хвилин. 

 

Після перерви о 18.05. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зайняти робочі місця. 
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Відповідно до Регламенту пленарні засідання проводяться протягом 

робочого дня з 10 до 18 години. Ми маємо проголосувати за те, щоб 

продовжити роботу, а також, щоб повернутися до розгляду питань, які не 

набрали голосів на сьогоднішньому засіданні сесії. 

Ставлю на голосування пропозицію продовжити роботу п’ятого 

засідання дев’ятої сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

Олега Ляшка), зауважив, що для того, щоб продовжити роботу засідання 

сесії, необхідно набрати дві третини голосів від загального складу ради, а 

також зазначив, що Регламентом Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання не допускається голосування втретє. 

 

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

що Регламентом Кіровоградської міської ради сьомого скликання не 

обмежується кількість голосувань стосовно формування порядку денного 

пленарного засідання сесії.  

Щодо продовження роботи засідання сесії приймається процедурне 

рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до голосування по 

проектах рішень № 1149, 1150, 1151, 1195. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання КП ‟Електротранс” 

Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському, 3”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1149. 
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Під час перерви вам була надана вичерпна інформація з даного питання. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1128 “Про надання КП ‟Електротранс” 

Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                         

просп. Університетському, 3” (додається). 

 

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

земельної ділянки по вул. Короленка (напроти будинку № 38), право оренди 

на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 1150.  

Під час перерви вам була надана вичерпна інформація з даного питання. 

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” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1129 “Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Короленка (напроти будинку № 38), 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 Комарова та Соборної,                     

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

реєстраційним № 1151. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

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

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1130 “Про затвердження земельної ділянки на 

розі вулиць Комарова та Соборної, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається). 

 

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

надання Романенку С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

рішення за реєстраційним № 1195. 

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” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Від керівників фракцій політичних партій ‟НАШ КРАЙ”, ‟Рідне місто” 

надійшла пропозиція додатково повернутися до розгляду непроголосованих 

питань, включених до порядку денного на четвертому засіданні дев’ятої сесії. 

Для того, щоб ці питання розглядалися з повним порозумінням, 

пропоную оголосити перерву в роботі сесії, провести засідання постійної 

комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища за участі всіх 

членів комісії, представників управління містобудування та архітектури 

міської ради, профільного заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, на якій вичерпно розглянути всі ці питання, провести 

іще одне сесійне засідання, на якому врегулювати всі ці питання.  

Немає інших пропозиції? 
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

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

Є прохання включити до порядку денного дев’ятої сесії додаткове 

питання ‟Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної ділянки                                           

по вул. Вологодській, 20/17” у зв’язку з необхідністю введення в експлуатацію 

будинку. Це питання пройшло розгляд профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

додаткове питання ‟Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Вологодській, 20/17”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

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

міської ради ‟Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Вологодській, 20/17”. 

 

Райкович А.П.: 
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1131 “Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Вологодській, 20/17” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії 

Олега Ляшка): 

Я хотів би отримати відповідь на своє депутатське запитання стосовно 

забезпечення пільгового проїзду школярів.  

 

Вергун О.С., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради: 

Стосовно безкоштовного проїзду учнів загальноосвітніх шкіл у 

громадському транспорті. Відповідно до вимог чинного законодавства, рішень 

Кіровоградської міської ради або її виконавчого комітету школярі не мають 

права на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Але відповідно до 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 159 

(зі змінами), діти віком від 6 до 14 років з 01 жовтня по 15 травня мають право 

на знижку 25 % від вартості проїзду.  

На цей час питання, порушене депутатом Демченком М.І., 

опрацьовується з управлінням освіти міської ради в частині визначення 

кількості учнів, які користуються громадським транспортом, з метою 

проведення розрахунку суми компенсаційних виплат перевізникам за 

перевезення таких учнів.  

Учбовий рік тільки розпочався. Управління освіти опрацює це питання 

в найкоротші терміни, надасть цифру, управління розвитку транспорту та 

зв’язку спільно з управлінням економіки проведе відповідні розрахунки та 

надасть відповідь.  

 

Райкович А.П.: 

Потім отримані розрахунки мають бути розглянуті постійною комісією 

з питань бюджету, винайдено кошти для надання такої пільги, внесена 

пропозиція, яка має бути підтримана та затверджена депутатами.  

 

Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного 

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція політичної партії ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”): 

Чому не розглядався варіант розробки проїзного квитка, який за 

пред’явленням буде давати школяреві право на пільговий проїзд. Такі квитки 

є і реалізуються за пільговою ціною КП ‟Електротранс” Кіровоградської 

міської ради”.  

 

Райкович А.П.: 

Це питання дуже складне. Тому управління розвитку транспорту та 

зв’язку спільно з управлінням освіти за участі представників від Громадської 

ради, активу вивчить це питання та надасть відповідь.  
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції 

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

Олександре Сергійовичу! 

Йдеться лише про комунальний транспорт? 

 

Вергун О.С.: 

Взагалі про весь громадський транспорт, як було зазначено у 

депутатському запиті.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Ми намагаємося зруйнувати монополію в транспортних пасажирських 

перевезеннях, збільшуючи відсоток присутності КП ‟Електротранс” 

Кіровоградської міської ради” на ринку пасажироперевезень. Надалі ми 

плануємо долучати інші соціально орієнтовані підприємства до цієї роботи.  

Чи є ще запитання, виступи? Немає. 

Шановні колеги! 

П’яте засідання дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання завершено. 

Про дату та час проведення наступного засідання дев’ятої сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

Дякую за увагу! 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 

 


