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П Р О Т О К О Л  №  36 

шостого засідання дев’ятої сесії  

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

від 10 жовтня 2017 року м. Кропивницький 

 

Шосте засідання дев’ятої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова Райкович А.П. 

 

Міський голова та секретар міської ради вручили атрибути звання 

‟Почесний громадянин міста Кропивницького” Свідерській Ользі Михайлівні, 

спортсменці відділення інваспорту з плавання комунального закладу 

‟Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської                      

міської ради”, багаторазовій чемпіонці України з плавання серед             

спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату, 11-разовій 

чемпіонці Європи, 7-разовій чемпіонці світу, учасниці та 5-разовій призерці 

двох Паралімпійських ігор, 9-разовій рекордсменці Європи, 14-разовій 

рекордсменці світу, висловили вдячність батькам спортсменки і тренеру. 

 

Секретар міської ради на прохання громадської організації 

"Кіровоградська міська організація захисників Вітчизни "Бойове Братство" 

вручив подяки депутатам Терзову Д.С. та Смірнову В.О. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На шосте засідання дев’ятої сесії міської ради прибуло та 

зареєструвалося 34 депутати. Відсутні 9 депутатів. Кворум, необхідний для 

проведення засідання сесії, є. 
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Шановні присутні! 

У роботі шостого засідання дев'ятої сесії беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у  

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Надав слово тим, хто записався на виступ: 

Паливоді Н.Л., яка порушила питання стосовно знищення зелених 

насаджень у місті, а також  участі громадських організацій у роботі комісії 

по визначенню стану та вартості зелених насаджень. 

Поздняковій Ф.І., яка проінформувала присутніх про впровадження 

нової Програми ‟Університет третього віку ‟НАТХНЕННЯ”. 

Сінченку Д.В., який виступив стосовно рекомендацій коаліції 

громадських організацій ‟Рада Експертів” щодо виконання вимог Закону 

України ‟Про доступ до публічної інформації”. 

Величку О.Г., який виступив стосовно незгоди з пропозиціями 

керівництва ДП ЦЕНТРГАЗ, поданими до НКРЕКП, щодо зміни тарифів на 

природний газ. 

Дерев’янко Т.М., яка порушила проблему щодо облаштування огорожі 

навколо кладовища по пров. Громадянському. 

Даніловій Т.О., яка від імені орендарів-підприємців ринку 

‟Європейський” звернулася з проханням посприяти у врегулюванні 

конфліктної ситуації, яка склалася між підприємцями та адміністрацією 

ринку. Райкович А.П. порадив підприємцям вирішувати конфлікт шляхом 

проведення переговорів з адміністрацією ринку.  

Павлу Лісніченку, який виступив стосовно дотримання вимог                            

статті 15 Закону України ‟Про доступ до публічної інформації” під час 

формування порядку денного сесії. 

Міський голова доручив керівникам виконавчих органів міської ради 

взяти до уваги питання, порушені виступаючими, розглянути їх і у разі 

необхідності надати роз’яснення; управлінню економіки спільно з юридичним 

управлінням опрацювати питання стосовно тарифів. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

05 жовтня відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, в ході якої було погоджено 

перелік додаткових питань до порядку денного дев’ятої сесії. Крім того, на 
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п’ятому засіданні дев’ятої сесії була домовленість доопрацювати питання 

щодо регулювання земельних відносин, які не набрали необхідної кількості 

голосів на попередніх засіданнях, додатково розглянути профільною 

постійною комісією та винести на розгляд шостого засідання дев’ятої сесії.  

Також є необхідність здійснити коригування міського бюджету з 

урахуванням державних коштів, які надійшли на виконання об’єктів 

благоустрою, розподілити кошти на придбання спортивного обладнання для 

загальноосвітніх навчальних закладів, на виплату заробітної плати викладачам 

та майстрам виробничого навчання професійно-технічних училищ у зв’язку з 

ненадходженням державної субвенції. Всі ці питання були детально 

обговорені під час погоджувальної наради. Матеріали роздано. 

Разом з тим, надійшли пропозиції від обласного управління лісового та 

мисливського господарства, постійних комісій міської ради відтермінувати 

питання з додаткового переліку за порядковими № 13 (проект рішення                            

№ 1215), № 20 (проект рішення № 1306) для більш детально вивчення та не 

включати сьогодні ці питання до порядку денного дев’ятої сесії.  

 

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

прохання депутата Смірнова В.О. надала коментар стосовно правомірності 

повторного розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, які не 

набрали необхідної кількості голосів в рамках проведення дев’ятої сесії 

міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція перелік додаткових питань до порядку денного дев’ятої 

сесії міської ради за виключенням питань за порядковими № 13, 20 взяти за 

основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Вчора на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку були 

погоджені проекти рішень, підготовлені відділом соціальної підтримки 

населення, які мають суто соціальну спрямованість і є невідкладними: 

‟Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”, проект рішення без реєстраційного номера; 
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‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                             

від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                    

на 2017-2019 роки”, проект рішення за реєстраційним № 1169; 

‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Прошу включити ці питання до порядку денного дев’ятої сесії. 

 

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

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дев’ятої сесії питання: 

‟Про передачу майна”, проект рішення за реєстраційним № 1228, 

стосовно безоплатної передачі витратних матеріалів та матеріалів супроводу 

для проведення процедур гемодіалізу з балансу Кіровоградської обласної 

лікарні на баланс комунального закладу ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                  

м. Кропивницького”. Питання розглядалося на засіданні профільної постійної 

комісії. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного дев’ятої сесії питання: 

‟Про введення додаткових штатних одиниць до штатних розкладів 

навчальних закладів міста”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Питання було погоджено вчора на засіданні профільної постійної комісії.  

 

Райкович А.П.: 

Які будуть пропозиції стосовно включення додаткових питань до 

порядку денного?  

Надійшла пропозиція голосувати за кожне питання окремо.  

Ставлю на голосування пропозицію включити до порядку денного 

дев’ятої сесії міської ради питання ‟Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”, проект рішення без реєстраційного 

номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                    

на 2017-2019 роки”, проект рішення за реєстраційним № 1169. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради питання ‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання”, проект рішення без реєстраційного 

номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
 

Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради питання ‟Про передачу майна”, проект рішення за реєстраційним 

№ 1228. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція включити до порядку денного дев’ятої сесії 

міської ради питання ‟Про введення додаткових штатних одиниць до штатних 

розкладів навчальних закладів міста”, проект рішення без реєстраційного 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію затвердити доповнення до порядку 

денного дев’ятої сесії міської ради в цілому з урахуванням включених 

додаткових питань. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1132 “Про внесення доповнень до порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Пропонується спочатку розглянути питання з додаткового переліку, 

потім перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин з 

основного переліку, які не набрали необхідної кількості голосів. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, чи є у 

депутатів запити, звернення, запитання? 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

На ваш розгляд виноситься депутатський запит, яким пропонується 

направити звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з 

приводу необхідності врахування потреб територіальних громад у 

‟бюджетному пакеті законів” на 2018 рік, зокрема у проектах Законів                        
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України ‟Про Державний бюджет України на 2018 рік” (№ 7000), ‟Про 

внесення змін до Бюджетного кодексу України” (№ 7116).  

Проаналізувавши ці законодавчі ініціативи, ми з колегами дійшли 

висновку, що в разі їх ухвалення у оприлюдненому вигляді, ці законопроекти 

несуть пряму загрозу місцевому самоврядуванню в частині здійснення 

покладених функцій щодо підтримки соціальної та гуманітарної сфер. 

Детально пояснив ризики та небезпеки зазначених законодавчих актів 

та зачитав резолютивну частину звернення. 

 

В обговоренні питання взяв участь депутат Краснокутський О.В.  

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція підтримати депутатський запит Цертія О.М. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 8, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу майна 

військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним № 1201. 

Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 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” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1133 “Про передачу майна військовій частині 

А0680” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна військовій частині 3011”. Проект рішення за реєстраційним                              

№ 1202. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 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” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1134 “Про передачу майна військовій                     

частині 3011” (додається). 

 

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

передачу майна військовій частині А1736”. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 1203. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 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” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1135 “Про передачу майна військовій частині 

А1736” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1204. Доповідач Лєвашов В.В. ‒ завідувач 

сектора з мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 



9 
 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1136 “Про передачу майна Кропивницькому 

міському військовому комісаріату” (додається). 

 

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

погодження договорів реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ для КП ‟Теплоенергетик”. Проект рішення за реєстраційним                  

№ 1226 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

господарства міської ради, коротко пояснив підстави та законодавче 

підґрунтя щодо підготовки проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Також у проекті рішення не враховане питання, пов’язане                                                

з ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”, яке орендує частину теплогенеруючих підприємств 

міста. Враховуючи консультації, проведені на рівні НАК ‟Нафтогаз України”, 

Кабінету Міністрів України, надійшла пропозиція доповнити проект рішення 

додатковим пунктом. 

 

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

виконавчих органів ради: 

Проектом рішення передбачається погодження договорів 

реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ між                                        

КП ‟Теплоенергетик” та НАК ‟Нафтогаз України”.  

Разом з тим, теплопостачання у місті забезпечують два підприємства, у 

тому числі, підприємство, яке знаходиться в оренді. Тому пропонується внести 

наступні зміни до даного проекту рішення: 

1) змінити назву; 

2) доповнити пунктом 5 у редакції: 

‟ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” забезпечити участь даного 

підприємства у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії 
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в порядку, встановленому Законом України ‟Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення 

за спожиті енергоносії” (пункт 5 вважати відповідно пунктом 6). 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Вчора даний проект рішення розглядався на засіданні постійної комісії 

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

розвитку та була внесена пропозиція пункт 5 викласти у редакції: 

‟Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності та заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень.”. 

Прошу поставити даний проект рішення на голосування з урахуванням цієї 

пропозиції.  

 

В обговоренні питання взяли участь Райкович А.П., Мосін О.В., 

Кухаренко В.І., депутати Яремчук В.С., Кролевець А.В., Цертій О.М.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), запропонував підтримати 

проект рішення з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з 

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

розвитку. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція викласти назву даного проекту рішення в редакції: 

‟Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ”. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Далі Райкович А.П. зачитав вирішальну частину проекту рішення з 

урахуванням додаткового пункту, озвученого заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіним О.В. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому з урахуванням внесених змін та додаткового пункту. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1137 “Про договори з реструктуризації 

заборгованості за спожитий природний газ” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.24. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін 

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 

№ 1209 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Даний проект рішення детально розглядався на погоджувальній нараді, 

але надійшла пропозиція включити додатковий об’єкт до Переліку об’єктів, на 

яких планується виконання заходів по Програмі розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки, 

затвердженого у додатку 3 до Програми. 

У зв’язку з цим пропонується внести доповнення до даного проекту 

рішення, а саме доповнити пунктом 3, яким передбачити на 2018 рік 

виготовлення проектно-кошторисної документації та ремонт ділянки дороги                                    

поруч із ДНЗ № 35 ‒ по вулиці Сергія Сєнчєва (від вул. Кільцевої                                        

до вул. Ломоносова, 500 п. м.). 
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з доповненням? Можливо.  

Ставлю на голосування дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1138 “Про внесення змін 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                                    

№ 1210 (доопрацьований). Доповідач 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. 

 

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

Петра Порошенка ‟Солідарність”), порушила питання стосовно 

ефективності роботи КП ‟Теплоенергетик”.  

 

Райкович А.П.: 

 Найближчим часом ми будемо розглядати питання стосовно 

теплозабезпечення міста. У 2018 році планується провести радикальні зміни 

стосовно виділення дотацій цьому підприємству. Станом на сьогодні немає 

економічної моделі, яка б не передбачала дотацію підприємству з міського 

бюджету. Кожне місто, яке має таку ж схему теплопостачання як 

теплоелектроцентраль, здійснює дотацію. 

 

Кухаренко В.І. відповів на зауваження депутатів Смірнова В.О., 

Капітонова С.І. стосовно стану та якості проведення робіт по знесенню та 

обрізці аварійних дерев.  
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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” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1139 “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 рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 

2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального господарства і 

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

Проект рішення за реєстраційним № 1200 (доопрацьований). Доповідач              

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

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1140 “Про внесення змін до рішення 

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

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питання “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста”. Проект рішення без реєстраційного 



14 
 

номера. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки 

населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Від депутатів надійшли пропозиції внести зміни до даного проекту 

рішення, а саме у пункті 73 додатка до рішення збільшити суму                                            

до 25,500 тис. грн, у зв’язку з цим надати одноразову грошову                               

допомогу 87 мешканцям міста, які опинилися у складній життєвій ситуації, на 

загальну суму 362,400 тис. грн. 

 

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” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1141 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                                 

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки населення 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” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 1142 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 



15 
 

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

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

№ 760 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1169. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу 

соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник відділу соціальної підтримки населення 

міської ради: 

Шановні депутати! 

Вчора на засіданні постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку надійшли 

пропозиції до даного проекту рішення, а саме щодо збільшення видатків на 

надання грошової допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів. Тому 

фінансовим управлінням спільно з відділом соціальної підтримки населення 

міської ради було опрацьовано дане питання і пропонується збільшити 

видатки на надання грошової допомоги мешканцям міста на 525 тис. грн за 

рахунок зменшення видатків: 

по Комплексній програмі підтримки учасників антитерористичної 

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

на 515 тис. грн; 

на надання фінансової підтримки громадським організаціям (за 

підсумками перевірки) ‒ на 10 тис. грн. 

Тому пропонується: 

у пункті 1 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та 

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

затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760,                              

цифри ‟3 150,0 тис грн” замінити на цифри ‟5 345,400 тис. грн”,                                                   

цифри ‟2 520,0 тис. грн” замінити на цифри ‟3 780,0 тис. грн”,                                               

цифри ‟630,0 тис. грн” замінити на цифри ‟1 565,400 тис. грн”; 

пункт 11 Заходів викласти у новій редакції: 

змінити назви трьох громадських організацій; 

зменшити видатки на надання фінансової підтримки громадським 

організаціям, а саме міській громадській організації ‟Союз Чорнобиль 

України” на 10,0 тис. грн. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (голова постійної комісії міської ради 

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

економічного розвитку, координатор фракції політичної партії ‟Блок Петра 

Порошенка ‟Солідарність”), уточнив доручення постійної комісії стосовно 

винайдення можливостей для виділення додаткового фінансування на надання 

грошової допомоги мешканцям міста за зверненнями депутатів. 
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Райкович А.П.: 

Хотів би внести ясність. Озвучені зміни не передбачають використання 

коштів, передбачених для підтримки учасників АТО та членів їх сімей.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому зі змінами? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1143 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

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

 

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

передачу майна” (доопрацьований). Проект рішення за реєстраційним № 1228.  

Дане питання пов’язане із рішенням постійної комісії Кіровоградської 

обласної ради при формуванні обласного бюджету на 2018 рік та розподілі 

цільової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання 

медичної допомоги хворим нефрологічного профілю для врахування потреби 

на придбання витратних матеріалів для хворих міста.  

Рішення міської ради необхідне для того, щоб прийняти ці витратні 

матеріали. 

Надійшла пропозиція від депутатів прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1144 “Про передачу майна” (додається). 

 

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

введення додаткових штатних одиниць до штатних розкладів навчальних 
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закладів міста”. Проект рішення без реєстраційного номера. Ініціатор 

підготовки проекту рішення Ніжнікова А.О. ‒ депутат міської ради. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), Костенко Л.Д., начальник управління 

освіти, відповіли на запитання депутатів Смірнова В.О. та Яремчук В.С.  

 

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

депутатська група ‟Рідний край”), пояснила, що проект рішення 

підготовлений на підставі депутатського звернення до секретаря міської 

ради Табалова А.О. 

 

Костенко Л.Д. відповіла на запитання депутата Капітонова С.І. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1145 “Про введення додаткових штатних 

одиниць до штатних розкладів навчальних закладів міста” (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 № 1175 (доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

 

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

Коротко пояснила основні положення проекту рішення. Зауважила, що 

на підставі оперативних даних проектом рішення передбачається розподіл 

резерву медичної субвенції на проведення процедур гемодіалізу, лікування 

хворих на цукровий і нецукровий діабет. Звернулась до депутатів з проханням, 

у разі виділення за розпорядженням голови обласної державної адміністрації 

додаткових коштів на виплату заробітної плати працівникам медичних 

закладів, надати згоду на розподіл цих коштів. 
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Крім того, за дорученням постійної комісії міської ради з питань 

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

були розглянуті пропозиції стосовно внесення змін до Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                 

на 2017-2019 роки, стосовно яких доповідала начальник відділу соціальної 

підтримки населення міської ради Вовк Ю.М. У зв’язку з цим необхідно 

провести перерозподіл коштів міського бюджету по головному розпоряднику 

бюджетних коштів ‒ виконавчому комітету міської ради, а саме: 

у статті ‟Інші видатки на соціальний захист населення” збільшити 

видатки на 10 тис. грн; 

у статті ‟Надання фінансової підтримки громадським організаціям 

інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість” зменшити 

видатки на 10 тис. грн. 

Всі інші пропозиції постійної комісії будуть відображені у профільних 

програмах, поданих на розгляд сесії.  

Також постійною комісією пропонувалося надати доручення 

опрацювати питання щодо збільшення видатків на фінансування центру 

обліку та тимчасового перебування бездомних осіб, але рішення не було 

прийнято.  

 

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

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

Шановні депутати! 

Сьогодні дуже актуальним залишається питання щодо виділення 

додаткових асигнувань на фінансування міського центру обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб. 

З 05 вересня 2017 року ця установа почала функціонувати у 

стаціонарних умовах.  

На здійснення обов’язкових виплат, придбання необхідних матеріалів 

для забезпечення належних умов проживання фінансова необхідність складає 

741,0 тис. грн. 

Існує певна напруженість стосовно розподілу коштів міського бюджету, 

тому прошу винайти асигнування хоча б на виплату заробітної плати, на 

енергоносії та часткове придбання матеріалів в сумі 430 тис. грн, щоб увійти 

в зиму. 

Прошу підтримати мою пропозицію.  

 

Райкович А.П.: 

Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Краснокутський О.В.: 

Пропоную передбачити фінансування в сумі 430 тис. грн на центр обліку 

та тимчасового перебування бездомних осіб за рахунок збільшення 

надходжень податку на доходи з фізичних осіб. 

 

Райкович А.П.: 

Ми можемо погодитися з такою пропозицією в разі надходження 

зазначених платежів. В іншому випадку ці кошти будуть передбачені на 

наступний рік.  

Ставлю на голосування пропозицію, озвучену депутатом 

Краснокутським О.В., прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення                      

в цілому зі змінами, доповненнями, з урахуванням можливості внесення змін 

у разі надходження медичної субвенції. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1146 “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 питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління 
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земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради, та коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я не погоджуюся з тим, що з розгляду було знято проект рішення за 

реєстраційним № 1306 “Про надання ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                   

по вул. Аджамській”. Завдяки цьому рішенню у місті може бути збудований 

завод з переробки сміття. Для мешканців буде дуже добре, якщо                                         

ТОВ ‟ЕКОСТАЙЛ” матиме альтернативне підприємство. 

Тому прошу поставити на голосування пропозицію включити зазначене 

питання до порядку денного дев’ятої сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Я в деякій мірі погоджуюся з пропозицією депутата Кролевця А.В. Чим 

швидше буде прийняте рішення щодо виділення земельної ділянки, тим 

швидше ми приступимо до реалізації інвестиційного проекту, пов’язаного з 

екологічною безпекою в нашому регіоні та місті зокрема. 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Кролевця А.В.                                                     

включити до порядку денного дев’ятої сесії питання ‟Про надання                                 

ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Про передачу                                                                                   

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок                                            

по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1212. 

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” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1147 “Про передачу                                                                                   

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок                                            

по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

передачу ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок по 

м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 1213. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1148 “Про передачу                                                                                     

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок                                         

по м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

передачу ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок по 

вул. Миколи Міхновського”. Проект рішення за реєстраційним № 1214. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1149 “Про передачу                                                                                     

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельних ділянок                                  

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 04.09.2017                                                     

№ 1109”. Проект рішення за реєстраційним № 1216. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1150 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 04.09.2017 № 1109” (додається). 

 

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

надання квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1217. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1151 “Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.11.2016 № 677”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1218. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Грозану О.Є. у власність земельної ділянки по пров. Вільному”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1219. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1152 “Про передачу Грозану О.Є. у власність 

земельної ділянки по пров. Вільному” (додається). 

 

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

надання ДНЗ ‟Кіровоградському ВПУ № 4” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1220. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Прошу відтермінувати розгляд даного проекту рішення для більш 

детального ознайомлення.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Рокожиці О.Л. відтермінувати даний 

проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 80”. Проект рішення за реєстраційним № 1221. 

Надійшла пропозиція 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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1153 “Про передачу                                                                                           

ПрАТ ‟КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду земельної ділянки                                                                   

по вул. Великій Перспективній, 80” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1306. 

 

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 25 років. Також було 

запропоновано передбачити заборону зміни цільового призначення земельної 

ділянки та передбачити можливість розірвати в односторонньому порядку 

договір оренди в разі незавершеного будівництва протягом 24 місяців, але ці 

зауваження можливо врахувати лише при затвердженні проекту землеустрою.  

 

Райкович А.П.: 

На зазначеній земельній ділянці однозначно, без зміни цільового 

призначення, буде будуватися завод по переробці сміття. Термін експлуатації 

об’єкта передбачається в межах 49 років. Тому є пропозиція врахувати 

рекомендації щодо заборони зміни цільового призначення земельної ділянки 

та виключно під будівництво потужностей щодо переробки сміття з власною 

електростанцією. Термін експлуатації ‟49 років” пропонується не змінювати. 

 

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

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

Андрію Павловичу! 
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Це питання двічі виносилося на розгляд профільної постійної комісії. 

Під час першого засідання комісії було дуже багато запитань, особливо 

стосовно ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К”, утвореного менш ніж два місяці тому зі 

статутним капіталом в одну тисячу гривень. Члени комісії хотіли отримати 

роз’яснення від заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Мосіна О.В., але, на жаль, він був у відпустці. Потім думка членів 

постійної комісії різко змінилася.  

Як можна надати 10 га земельної ділянки підприємству, яке тільки 

утворилося і має відповідальність перед містом відповідно до статутного 

капіталу в одну тисячу гривень. 

Також, якщо підприємство протягом 24 місяців побудує не завод, а 

нерухоме майно, то буде неможливо в односторонньому порядку розірвати 

договір оренди.  

Прошу відправити це питання на доопрацювання профільною 

постійною комісією та більш детально його вивчити.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Можна довго вивчати будь-яке питання. Але вирішити питання 

використання інвестиційних коштів, тим більше залучення зовнішнього 

інвестора, який не є резидентом держави України, з передачею йому земельної 

ділянки, неможливо. Саме тому створено українське підприємство, яке візьме 

в оренду земельну ділянку, на якій потім буде збудований завод по переробці 

сміття. Передбачити обмеження стосовно зміни цільового призначення та 

використання земельної ділянки є слушною і професійною пропозицією.  

Крім того, ні один поважаючий себе інвестор не вкладе кошти в 

незадекларований проект. Це міжнародні кошти, європейський інвестор. Було 

б дуже добре реалізувати цей проект. Тому приймати рішення мають депутати 

та вирішувати екологічну проблему міста.  

Також необхідно вирішити питання щодо полігону для збору сміття.  

Питання було включено до додаткового переліку питань, які пропонувалося 

сьогодні винести на розгляд сесії. Але його розгляд було відтерміновано у 

зв’язку з тим, що обласний департамент екології та природних ресурсів, 

управління лісового та мисливського господарства звернулися з проханням 

дослідити це питання.  

 

В обговоренні питання взяли участь Райкович А.П., Владов Р.П., 

депутати Ларін А.С., Бєжан М.М., Яремчук В.С., Краснокутський О.В., 

Колісніченко Р.М., Кролевець А.В., Смірнов В.О., Капітонов С.І.  
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Владов Р.П.: 

Проектом рішення пропонується надати Товариству з обмеженою 

відповідальністю ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозвіл на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській в оренду 

строком на 49 років загальною площею 10,0 га (у тому числі по                               

угіддях: 10,0 га ‒ землі під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами, 

торфорозробками та відповідними спорудами) для будівництва заводу по 

переробці сміття за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, 

енергетики, оборони та іншого призначення. 

 

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” – 20, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

     Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

1 1 1 3 6 

“НАШ КРАЙ” 7 0 0 0 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

1 0 0 4 5 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 

 

1 0 0 2 3 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 0 0 0 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 1 1 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 0 2 0 0 2 

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

На вимогу голів фракцій оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 16.23. 

 

Райкович А.П.: 
Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 Після перерви зареєструвалося 25 депутатів, відсутні 18 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про надання 

територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою”. Проект рішення за реєстраційним № 1307. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1154 “Про надання територіальному 

управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою” 

(додається). 
 

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

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 

№ 4416”. Проект рішення за реєстраційним № 1308. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Андрію Павловичу! 

Є пропозиція повернутися до голосування стосовно питання ‟Про 

надання ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Аджамській”, проект 

рішення за реєстраційним № 1306. 

 

Райкович А.П.: 

Пропоную розглянути всі питання з додаткового переліку, а потім 

перейти до голосування за озвучену пропозицію. Немає заперечень? Немає. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

Терзовій Л.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Заміській, 1”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1309.  

Додається заява депутата Терзова Д.С. щодо конфлікту інтересів у 

даному питанні. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1155 “Про передачу Терзовій Л.Б. в оренду 

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

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

“Про передачу ТОВ ‟КОМПО ГРУП” в оренду земельної ділянки по                                  

вул. Заміській, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 1310. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Даний проект рішення стосується поділу земельної ділянки. 

Пропонується доповнити даний проект рішення пунктом 3: 

‟3. Рішення набирає чинності після реєстрації та територіальною 

громадою міста Кропивницького в особі Кіровоградської міської ради права 

комунальної власності на дану земельну ділянку.” 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1156 “Про передачу ТОВ ‟КОМПО ГРУП” в 

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

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. повернутися до 

голосування щодо проекту рішення за реєстраційним № 1306 ‟Про надання 

ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Аджамській”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

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

реєстраційним № 1306. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1157 “Про надання ТОВ ‟ЕКОБЕЗПЕКА-К” 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Аджамській” (додається). 
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Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Я детально ознайомився з питанням “Про надання                                                     

ДНЗ ‟Кіровоградському ВПУ № 4” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1220. Прошу повернутися до розгляду 

цього питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Рокожиці О.Л. повернутися до 

розгляду питання порядку денного “Про надання ДНЗ ‟Кіровоградському 

ВПУ № 4” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1220. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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

ДНЗ ‟Кіровоградському ВПУ № 4” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1220. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1158 “Про надання ДНЗ ‟Кіровоградському                       

ВПУ № 4” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5” (додається). 
 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного з основного переліку. 

Розглядаємо питання “Про надання Богачуку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             
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по вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1040. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1159 “Про надання Богачуку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)” (додається). 

 

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

передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 

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

№ 590. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1160 “Про передачу Пересадченку Д.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Суворова (напроти 

будинку № 42)” (додається). 

 

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

передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

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

реєстраційним № 1043. 

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” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутата Артюха О.І. повернутися до 

голосування за даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

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

передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

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

реєстраційним № 1043. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1161 “Про передачу Великій Н.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Верхній П’ятихатській (біля 

будинку № 30)” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1047. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1162 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Громадянському (біля будинку № 4-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1048. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. повернутися до 

голосування за даний проект рішення. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

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

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

реєстраційним № 1049. 

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” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1163 “Про надання Тарасову О.Д. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Тарана, 9” (додається). 

 

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

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

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

рішення за реєстраційним № 1050. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1164 “Про надання Качану Ю.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Шатила (біля будинку № 10)” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення садівництва”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1051. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1052. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1053. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1165 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 

 

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

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

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

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 1166 “Про передачу Чорній Н.І. у власність 

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

 

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

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1058. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

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

Шановні колеги! 

Я не розумію логіку колег, які не голосують за аналогічні проекти 

рішень: один проект рішення підтримують, інший ‒ ні. Є закон України ‟Про 

звернення громадян”, відповідно до якого виконавчий орган має надати 

заявникам вмотивовану відповідь, чому депутати не підтримали проект 

рішення. Громадяни приходять на сесії і просять підтримати ці питання. 

Пропоную повернутися до голосування за проекти рішень стосовно 

садових товариств, які сьогодні не набрали необхідної кількості голосів. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. Хто 

за озвучену пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

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

Шановний Андрію Павловичу! 
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Враховуючи, що зараз частина депутатів просто ігнорує питання 

виборців, закликаю припинити засідання та розглянути питання на 

наступному засіданні сесії. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В. 

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

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

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 № 1059. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Групи людей ‒ громадяни міста Кропивницького, які мають садові 

ділянки і мають бажання жити там у зимовий період, звернулися до нас з 

проханням надати їм можливість зареєструвати документи на земельні 

ділянки. Через певний період за їх заявами, які вже попередньо надходять, ми 

маємо вирішувати питання щодо виготовлення технічної документації на 

постачання електроенергії, води, газу. Люди просять надати їм реєстрацію на 

правах мешканців міста Кропивницького. Тому прошу розглянути це питання 

у фракціях. Якщо у депутатів є зауваження, прошу їх озвучувати. Ми маємо 

вирішувати питання на користь громади. 
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Шановні депутати! 

Керівники фракцій пропонують оголосити перерву в роботі дев’ятої 

сесії.  

Шосте 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 роботу! 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 


