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П Р О Т О К О Л  №  40 

третього засідання десятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

від 19 грудня 2017 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання десятої сесії міської ради сьомого скликання відкриває 

міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На третє засідання десятої сесії міської ради прибуло та зареєструвалося 

33 депутата. Відсутні 10 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

Розпочинаємо роботу третього засідання десятої сесії. 

 

Шановні присутні! 

16 грудня відбулося поховання учасника АТО, підполковника, кавалера 

ордену Богдана Хмельницького ІІІ ступеня Сергія Миколайовича Коновалова. 

Сергій Миколайович брав участь в бойових діях на території Афганістану.                                                

З самого початку проведення АТО знаходився на сході країни. У серпні                       

2015 року під час виконання бойового завдання в районі Старобешева вивів 

особовий склад з-під вогню противника. Тоді будучи тяжко пораненим 

наказав групі виходити з кільця, залишившись прикривати відхід. Після 

звільнення в запас брав участь у волонтерському і патріотичному житті міста. 

Помер від тяжкої хвороби. 

Світла пам’ять захиснику і герою! 

Прошу вшанувати пам’ять за загиблим хвилиною мовчання. 
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Відбувається хвилина мовчання. 

 

Надав слово представникам громадських організацій та громадянам 

міста, які записалися на виступ:  

Представникам молодіжного крила Радикальної партії Олега Ляшка, 

які ознайомили присутніх з результатами соціального дослідження щодо 

бажання молоді працевлаштовуватися в Україні, закликали депутатів 

долучитися до спільного проекту ‟Спільні дії = результат” з метою 

створення для молоді конкурсних робочих місць на провідних підприємствах 

міста, запровадження лояльної молодіжної програми оплати житла для 

перспективної та активної молоді міста.  

 

Міщан Н.П., яка висловила слова вдячності міському голові                        

Райковичу А.П., секретарю міської ради Табалову А.О., політичній партії 

‟НАШ КРАЙ” за розуміння та плідну співпрацю з громадою міста, вручила 

Подяку Табалову А.О. 

 

Локарєвій Н.П., яка порушила питання щодо скасування пільгового 

проїзду для пенсіонерів у маршрутному транспорті та розкладу руху 

комунального транспорту міста.  

 

Райкович А.П. доручив заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Мосіну В.О. в найкоротший строк надати у засобах 

масової інформації роз’яснення з питання пільгових перевезень громадським 

транспортом міста.  

 

Важинській Г.В., Бойко О.Л., які виступили стосовно розгляду питань 

щодо регулювання земельних відносин. 

 

Міський голова зауважив, що всі питання щодо регулювання земельних 

відносин розглядаються прозоро. Доручив заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Грабенку О.В. висвітлити на 

офіційному сайті міської ради інформацію про послідовність розгляду питань 

щодо регулювання земельних відносин. Доручив керівникам виконавчих органів 

міської ради опрацювати інформацію, озвучену у виступах громадян, та у разі 

необхідності надати їм усні чи письмові відповіді. 

 

Райкович А.П.: 

У роботі третього засідання десятої сесії міської ради беруть участь: 

Кришко Олександр Володимирович ‒ голова Фортечної районної у                      

м. Кропивницькому ради; 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                                     

м. Кропивницькому ради; 

Огаль Ірина Павлівна ‒ секретар Новенської селищної ради                                 
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міста Кропивницького; 

Залюбовська Анастасія Іванівна ‒ прокурор Кіровоградської місцевої 

прокуратури; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 

Зачитав повідомлення від членів фракції ‟ВО ‟Свобода” в Міській раді 

міста Кропивницького про вихід зі складу депутатської групи ‟Європейський 

вибір” (додається). 

 

Вчора, 18 грудня, відбулась погоджувальна нарада з керівниками 

депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій. Відбулись 

засідання постійних комісій міської ради, на яких були розглянуті питання 

щодо внесення змін та доповнень до кошторисів галузевих Програм                                 

на 2017 рік.  

Також на підставі рішення міської ради від 27.11.2017 № 1236 щодо 

перейменування міської ради всім виконавчим органам міської ради, які мають 

статус юридичної особи, необхідно привести у відповідність свої назви. Крім 

того, 07.12.2017 був прийнятий Державний бюджет України на 2018 рік. Вчора 

виконавчий комітет міської ради схвалив проект міського бюджету на 2018 рік. 

Тому на розгляд пропонується перелік з 46 додаткових питань. Матеріали вам 

роздано.  

 

Горбовський С.В., депутат міської ради (політична партія 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Андрію Павловичу! 

Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради 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”. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Стосовно перейменування міської ради хотів би проінформувати, що 

мною було підписано листа про надання інформації щодо вартості 

перепрограмування електронної системи голосування ‟Рада-В” для 

висвітлення на електронному табло зміненої назви міської ради та 

виготовлення нових карток для голосування.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за 

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

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Шановні колеги! 

Пропонується сьогодні розглянути питання, які було перенесено на 

попередніх засіданнях десятої сесії міської ради ‒ це проекти рішень № 1205, 

108, 1358, 1618, 910, потім ‒ питання з додаткового переліку з 1-го по 15 

питання включно та земельні питання. Питання, що стосуються міського 

бюджету на 2018 рік, звіти голів постійних комісій та питання щодо 

перейменувань виконавчих органів пропонується розглянути на наступному 

засіданні, яке планується провести 21 грудня 2017 року. Які ще будуть 

пропозиції щодо черговості розгляду питань? 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Є пропозиція зняти з розгляду питання за порядковим № 46 з 

додаткового переліку, проект рішення за реєстраційним № 1621 ‟Про внесення 

змін до містобудівної документації ‟План зонування території                                     

міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                                   

від 17 вересня 2013 року № 2456”.  

Не можна вносити зміни до містобудівної документації без серйозних на 

те підстав. Треба мати обґрунтування. Бажано мати стратегію розвитку міста, 

щоб під цю стратегію вносити зміни до Плану зонування території міста та до 

містобудівної документації. Якщо просто вносити зміни, то у громади міста 

будуть підстави для того, щоб вважати це просто ‟земельним деребаном”.  

Пропоную провести більш серйозну роботу, обґрунтування для даного 

рішення і інформувати громадян про причини для прийняття такого рішення.  

На сьогоднішній день є пропозиція зняти з розгляду даний проект 

рішення. Прошу підтримати мою пропозицію.  

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради два 

питання щодо регулювання земельних відносин: 

‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в”; 

‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-в”.  

Проекти рішень погоджені профільною постійною комісією. Заявник 

звернувся до мене у зв’язку з тим, що має всі необхідні документи, має 
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бажання взяти в оренду ці земельні ділянки, але вже рік питання не може 

попасти на розгляд засідання сесії.  

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні депутати! 

До порядку денного десятої сесії міської ради включено питання ‟Про 

затвердження Положення про управління освіти Кіровоградської міської ради 

в новій редакції”, проект рішення за реєстраційним № 1618. Оскільки це 

питання стосується перейменування, пропоную перенести його розгляд на 

наступне засідання сесії.  

 

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

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

Шановні колеги! 

За неодноразовими зверненнями голови квартального комітету 

мікрорайону Никанорівки прошу включити до порядку денного питання ‟Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”. 

Також прошу включити питання ‟Про передачу Чорному Я.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Романа Шухевича (біля 

будинку № 54-а)”, яке стосується волонтера. 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного десятої сесії міської ради проект 

рішення ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                                

від 10.10.2017 № 1162”. При прийнятті зазначеного рішення була допущена 

технічна помилка.  

 

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

Олега Ляшка): 

Шановні депутати! 

Вважаю, що всі питання, які стосуються земельних ділянок, повинні 

проходити процедуру висвітлення, передбачену чиним законодавством. 

Фракція Радикальної Партії Олега Ляшка підтримує пропозицію депутата 

Смірнова В.О. стосовно плану зонування. Це питання розглядати передчасно. 

Його треба додатково вивчати. Проектом рішення пропонується частину 

рекреаційних земель віднести до земель житлової забудови.  

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Перед тим, як висловлювати звинувачення, треба спочатку розібратися 

у питанні. Між тим, питання стосується бійця АТО, який має законні права на 
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землю. Профільна постійна комісії зробила все, щоб піти назустріч. Сьогодні 

ми обговорювали це питання з профільним заступником міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради, з начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, з 

головою профільної постійної комісії, з представниками громадської 

організації ‟Бойове Братерство”. Пропоную залишити це питання у порядку 

денному і задати запитання, розглянути схему під час його розгляду.  

 

Депутат Дрига В.В. підтримав виступ секретаря міської ради           

Табалова А.О. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Пропоную перейти до голосування щодо включення питань до порядку 

денного. Надійшла пропозиція від депутата Горбовського С.В. включити до 

порядку денного десятої сесії міської ради 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”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. зняти з розгляду 

питання ‟Про внесення змін до містобудівної документації ‟План зонування 

території міста Кіровограда”, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 

ради від 17 вересня 2013 року № 2456”, проект рішення № 1621. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Кролевця А.В. включити до порядку 

денного десятої сесії міської ради два питання щодо регулювання земельних 

відносин: 
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‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в”; 

‟Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 22-в”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Волкова І.В. відтермінувати розгляд 

питання ‟Про затвердження Положення про управління освіти 

Кіровоградської міської ради в новій редакції”, проект рішення за 

реєстраційним № 1618, на наступне засідання десятої сесії міської ради. 

 

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

партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Я прошу депутата Волкова І.В. зняти свою пропозицію та розглядати всі 

питання, які включені до порядку денного десятої сесії, але провести 

консультації з головами фракцій і визначитися щодо порушеного ним питання. 

 

Волков І.В.: 

Я знімаю свою пропозицію. 

 

Райкович А.П.: 

Наступною надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. включити до 

порядку денного питання: 

‟Про надання Яровенко Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля 

будинку № 2-в)”; 

‟Про передачу Чорному Я.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Романа Шухевича (біля будинку № 54-а)”. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
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Надійшла пропозиція від депутата Шамардіна О.С. включити до порядку 

денного десятої сесії міської ради проект рішення ‟Про внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1162”. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

  

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Депутат Демченко М.І. виступив стосовно неправомірності виключення 

до порядку денного сесії додаткових питань щодо регулювання земельних 

відносин. 

Тому доручаю юридичному управлінню після перерви надати 

інформацію з цього приводу.  

Шановні депутати! 

Я озвучив всі додаткові пропозиції щодо порядку денного десятої сесії 

міської ради. 

Пропоную затвердити озвучені доповнення до порядку денного десятої 

сесії міської ради в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1249 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного десятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

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

депутатів запити, звернення, запитання? 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

На адресу міської ради не надійшло депутатських запитів.  

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав депутатський 

запит групи депутатів (додається) щодо ситуації, яка склалася навколо                                              

ВАТ ‟Кіровоградгаз”. 
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Громадські активісти Гречуха М.В., Лаврусь А.М., міський голова, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                      

Мосін О.В., депутати Демченко М.І., Краснокутський О.В., Цертій О.М., 

Кролевець А.В., Капітонов С.І., Бойко С.В. взяли участь у обговоренні 

питання.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит, озвучений депутатом 

Краснокутським О.В. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1250 “Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького” (додається). 

 

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

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 1205. 

Доповідач Паливода А.А. ‒ начальник управління економіки 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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1251 “Про визначення мінімальної вартості 

місячної оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження містобудівної документації ‟План червоних ліній магістральних 

вулиць міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 108. 
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Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), звернувся з проханням 

підтримати проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 1252 “Про затвердження містобудівної 

документації ‟План червоних ліній магістральних вулиць                                             

міста Кропивницького” (додається). 

 

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

щодо роботи галузі ‟Освіта” міста Кропивницького за 2016-2017 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1358. Доповідач Костенко Л.Д. ‒ 

начальник управління освіти 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” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1253 “Про звіт щодо роботи галузі ‟Освіта” 

міста Кропивницького за 2016-2017 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 1618 

(доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

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

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

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

партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Вчора на погоджувальній нараді обговорювалося питання. Я мав 

розмову з депутатами від різних фракцій. У депутатів виникають великі 

сумніви стосовно правильності написання великої літери у назві ‟управління 

освіти Міської ради міста Кропивницького”. Оскільки попереду багато 

перейменувань, нам треба визначити єдиний стандарт щодо написання назви 

міської ради. На минулому засіданні сесії ми прийняли рішення щодо 

перейменування. Треба, щоб депутати порадилися зі спеціалістами, як 

правильно писати назву міської ради.  

Пропоную зараз провести нараду з керівниками фракцій із залученням 

кращих фахівців для того, щоб застосовувати однаковий підхід щодо всіх 

перейменувань. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні керівники фракцій! 

Відповідно до Регламенту зараз має бути оголошена перерва. Будь 

ласка, під час перерви проведіть консультації стосовно порушеного питання. 

Прошу зібратися у кабінеті секретаря міської ради, керуючому справами 

Бондаренко А.В., начальнику управління освіти Костенко Л.Д., начальнику 

юридичного управління Смаглюк М.О. долучитися до вирішення цього 

питання.  

Після перерви о 13.28. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 
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Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Продовжуємо розгляд питання ‟Про затвердження Положення про 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1618.  

Є необхідність у доповіді? Немає.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в 

цілому. Написання слова ‟міської” з маленької літери, а ‟Кропивницького”                      

з ‒ великої. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1254 “Про затвердження Положення про 

управління освіти Міської ради міста Кропивницького в новій редакції” 

(додається). 

 

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

зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

стосовно ‟Окремого порядку підготовки, розгляду та прийняття міською 

радою рішень із деяких питань”. Проект рішення за реєстраційним № 910. 

Доповідач Смірнов В.О. ‒ депутат міської ради. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Дане питання було пов’язано з порядком розгляду питань щодо 

регулювання земельних відносин, їх презентації та винесення на розгляд сесії. 

Минулого разу ми відклали розгляд даного проекту рішення. Після цього 

відбулися обговорення, в тому числі на засіданні профільної постійної комісії 

за участі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради. Був запропонований більш прогресивний спосіб вирішення цього 

питання ‒ почати рухатися в напрямку створення електронного 

містобудівного кадастру міста. Були запрошені фахівці, які запроваджували 

електронний кадастр в місті Києві та презентували це питання. У зв’язку з цим 

є пропозиція зняти з розгляду дане питання.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція зняти з розгляду даний проект рішення. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 
 

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 № 1622. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

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

Є зміни до даного проекту рішення. В ході засідання постійної комісії 

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

економічного розвитку управлінням освіти була внесена пропозиція щодо 

перерозподілу субвенції на особливі освітні потреби ‒ внутрішній парозподіл 

коштів по головному розпоряднику коштів ‒ управлінню освіти, а саме: 

зменшити видатки по загальному фонду на оплату праці на інклюзивні 

класи на 774,0 тис. грн; 

збільшити видатки по бюджету розвитку на 774,0 тис. грн на придбання 

демонстративного обладнання інклюзивним та спеціальним класам шкіл.  

У зв’язку з тим, що Кабінетом Міністрів України змінений порядок 

використання коштів субвенції, вона буде витрачена не на оплату праці, а на 

придбання обладнання.  

Прошу прийняти проект рішення з урахуванням пропозиції управління 

освіти міської ради.  

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому з урахуванням пропозиції управління освіти 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” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1255 “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 

внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3918, 3919, 3920, 3921”. Проект рішення за реєстраційним № 1611. 

Доповідач Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді міської ради. 

Додається службова записка начальника відділу сім’ї та молоді 

Дорохіної Л.В. від 26.12.2017 № 1066/01-18. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1256 “Про внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 

3921” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня                        

2017 року № 833 ‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров’я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1624. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління 

охорони здоров’я міської ради. 

 

Макарук О.О., начальник управління охорони здоров’я міської 

ради: 

Шановні депутати! 

Прошу розглянути даний проект рішення зі змінами, а саме                                 

у підпункті 7.4 ‟Придбання санітарного автотранспорту” пункту 7 Заходів 

щодо реалізації Програми збільшити кошти на суму 5 871,0 тис. грн,                             

за рахунок: 

бюджету розвитку ‒ 171,0 тис. грн; 

державного бюджету ‒ 5 700,0 тис. грн.  
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У зв’язку з тим, що сьогодні оприлюднено розпорядження Кабінету 

Міністрів України, внесені зміни до Державного бюджету України, внесені 

відповідні зміни до міського бюджету. 

 

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” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1257 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 833                                  

‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я                                   

м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07 листопада 

2013 року № 2524 “Про затвердження Програми “місцевих стимулів” для 

працівників охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1625. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник 

управління охорони здоров’я 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” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1258 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про 

затвердження Програми “місцевих стимулів” для працівників охорони 

здоров’я м. Кіровограда на 2013-2017 роки” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до Плану діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік”. Проект рішення за реєстраційним                   

№ 1626. Доповідач Паливода А.А ‒ начальник управління економіки 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1259 “Про внесення змін до Плану діяльності 

Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік” (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 № 1627. Доповідач Паливода А.А ‒ начальник 

управління економіки 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” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1260 “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). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                           

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

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

рішення за реєстраційним № 1632. Доповідач 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. 

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1261 “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 10 жовтня 

2017 року № 1137 ‟Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ”. Проект рішення за реєстраційним № 1634. 

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

комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1262 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10 жовтня 2017 року № 1137                                 

‟Про договори з реструктуризації заборгованості за спожитий природний 

газ” (додається). 



18 
 

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

затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у                                  

місті Кропивницькому на 2017 – 2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1623. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Кухаренко В.І., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд виноситься проект рішення, який дасть можливість 

оптимізувати систему теплопостачання по двох теплогенеруючих 

підприємствах: КП ‟Теплоенергетик”, ДП ‟Кіровоградтепло”                                           

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. Мова йде про відключення 96 житлових будинків, в яких 

залишилося по декілька квартир з централізованим опаленням, власниками 

яких є соціально незахищені громадяни міста. Даний проект рішення дає 

можливість відключення житлових квартир від централізованого 

теплопостачання, облаштувати індивідуальне теплопостачання. На Програму 

з міського бюджету передбачається співфінансування в сумі 4,6 млн грн,                             

35 % фінансування бере на себе НАК ‟Нафтогаз України” через компанію 

‟ІВК ЕНЕРДЖІ”, 15 % фінансування покладається на власників квартир. 

 

Райкович А.П.: 

Які є запитання? Немає. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1263 “Про затвердження Програми 

оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017 – 

2018 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного 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 
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реєстраційним № 1638. Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1264 “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 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 № 1639. Доповідач 

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

господарства міської ради. 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1265 “Про внесення змін 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). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти                                                   

м. Кропивницького на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1642. 

Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник управління освіти міської ради. 

 

Костенко Л.Д., начальник управління освіти міської ради, пояснила 

підстави щодо підготовки проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1266 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік” (додається). 

 

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

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1643. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління 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” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1267 “Про надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення за реєстраційним № 1646. Доповідач                                 

Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 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” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1268 “Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових витрат для проведення поховання” 

(додається). 

 

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

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

провести до кінця року іще одне засідання комісії з розгляду питань щодо 

надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста для 

опрацювання всіх депутатських звернень та виплати допомоги громадянам. 

 

Райкович А.П.: 

Ми можемо завтра провести засідання комісії, підготувати та винести на 

розгляд наступного засідання сесії відповідний проект рішення.  

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про дію 

рішень Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3949 та від 23.02.2016 

№ 93 на 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1647. Доповідач 

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

 

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

підстави щодо підготовки проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1269 “Про дію рішень Кіровоградської міської 

ради від 27.01.2015 № 3949 та від 23.02.2016 № 93 на 2018 рік ” (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 без реєстраційного номера. 

Доповідач Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

У мене є пропозиція до даного проекту рішення. Управління 

містобудування та архітектури зверталося з проханням збільшити структуру 

на 4 штатні одиниці у зв’язку із значним зростанням обсягу роботи, пов’язаної 

із містобудівною документацією, із додатковими нормативними 

законодавчими актами. Ця пропозиція надходить не від мене.  

 

Райкович А.П.: 

Є пропозиція поставити на голосування проект рішення у розданому 

варіанті. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради Грабенку О.В. спільно з начальником управління містобудування та 

архітектури Мездріним В.М. опрацювати питання, пов’язані із збільшенням 

штатної чисельності управління містобудування та архітектури, доповісти 

завтра на погоджувальній нараді і винести на розгляд наступного засідання 

десятої сесії 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” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 1270 “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 питань з додаткового переліку до порядку 

денного щодо регулювання земельних відносин. Доповідач 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 надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-в”. Проект 

рішення без реєстраційного номера.  

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” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1271 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 15-в” (додається). 

 

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

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Добровольського, 22-в”. Проект рішення без реєстраційного номера.  

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” – 0, 

“не голосували” – 13. 
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Прийнято рішення № 1272 “Про надання дозволу                                                       

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                          

по вул. Добровольського, 22-в” (додається). 

 

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

передачу Чорному Я.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по вул. Романа Шухевича (біля будинку № 54-а)”. Проект рішення без 

реєстраційного номера.  

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” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1273 “Про передачу Чорному Я.Ю. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Романа Шухевича (біля будинку                       

№ 54-а)” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017                               

№ 1162”. Проект рішення без реєстраційного номера.  

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” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1274 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1162” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин  

з основного переліку питань ‒ питання “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1229.  

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” – 13. 

 

Прийнято рішення № 1275 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок                                         

учасникам АТО” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним                         

№ 1360.  

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1276 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 

 

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

надання Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по пров. Нестерова (біля будинку                                                      

по тупику Полтавському, 6-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 1361. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1277 “Про надання Моці А.Ф. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Нестерова (біля будинку по тупику Полтавському, 6-а)” (додається). 

 

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

надання Віцеховському А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Нижній Прирічній (біля                                     

буд № 23)”. Проект рішення за реєстраційним № 1362.  

Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу 

і в цілому? Можливо. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1278 “Про надання Віцеховському А.А. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Нижній Прирічній (біля буд № 23)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1363. 

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” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1279 “Про надання дозволу Бондаренку С.Г. 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Тарана, 28”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1364. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1280 “Про надання дозволу Бірюкову О.В. на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                     

по вул. Тарана, 28” (додається). 
 

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

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

реєстраційним № 1230. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 1281 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 

 

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

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

реєстраційним № 1365. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1282 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
 

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

передачу Іщенку С.В. у власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 32”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1367. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1283 “Про передачу Іщенку С.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Батальйонній, 32” (додається). 

 

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

передачу Сосні В.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки                                                   

по вул. Ковпака, 4”. Проект рішення за реєстраційним № 1368. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1284 “Про передачу Сосні В.Ф. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Ковпака, 4” (додається). 

 

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

передачу Красіну В.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                                 

по вул. Волонтерській, 11”. Проект рішення за реєстраційним № 1369. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1285 “Про передачу Красіну В.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Волонтерській, 11” (додається). 
 

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

передачу Гур’янову Ф.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                                                            

пров. Луньовському 1-му, 14”. Проект рішення за реєстраційним № 1371. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято рішення № 1371 “Про передачу Гур’янову Ф.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му, 14” 

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

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

пров. Луньовському 1-му”. Проект рішення за реєстраційним № 1372. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1287 “Про передачу Римаренку О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Луньовському 1-му” 

(додається). 
 

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

передачу Ходоровському В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки                                                  

по вул. Вербицького, 47”. Проект рішення за реєстраційним № 1373. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1288 “Про передачу Ходоровському В.Л. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вербицького, 47” 

(додається). 
 

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

передачу Грачу А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського (біля будинку № 42)”. Проект рішення за реєстраційним № 1374. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1289 “Про передачу Грачу А.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського (біля будинку 

№ 42)” (додається). 
 

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

передачу Дітківському М.В. у власність земельної ділянки на розі вулиць 

Сергія Сєнчева та Степняка-Кравчинського”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1375. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1290 “Про передачу Дітківському М.В. у 

власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Степняка-

Кравчинського” (додається). 
 

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

передачу Чухарєву І.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 

Салганні піски”. Проект рішення за реєстраційним № 1376. 

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1291 “Про передачу Чухарєву І.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Салганні піски” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Вороному А.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по пров. Алтайському”. Проект рішення за реєстраційним № 1378. 

Від профільної постійної комісії надійшла пропозиція відправити даний 

проект рішення на доопрацювання. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

В ході розгляду додаткових питань порядку денного було пропущено 

питання “Про надання Яровенко Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Луганській (біля 

будинку № 2-в)”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1292 “Про надання Яровенко Ю.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

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

дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1231. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1293 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1232. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. 

Додається службова записка начальника управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища від 22.12.2017 № 1428. 

 

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” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1294 “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 Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Суворова (біля будинку № 3)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1379. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1295 “Про надання Ткаченко І.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Суворова (біля будинку № 3)” (додається). 
 

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

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

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

реєстраційним № 1380. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1296 “Про надання Шовенку І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Філатова” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 74”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1381. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 1297 “Про надання Гавришу С.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Філатова, 74” (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 № 1382. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. 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” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1298 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

5 0 0 3 8 

“НАШ КРАЙ” 6 0 0 1 7 

‟Всеукраїнське 

об’єднання 

‟Батьківщина” 

1 0 0 0 1 

“Опозиційний блок” 5 0 0 0 5 

‟УКРОП” 4 0 0 0 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 1 3 
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‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 2 0 0 0 2 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Черкаській (між будинками № 32                               

та № 28)”. Проект рішення за реєстраційним № 1383. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1299 “Про надання Мендрику Д.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)” (додається). 
 

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

надання Коломійцю Є.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 17”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1384. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1300 “Про надання Коломійцю Є.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Ксені Ерделі, 17” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1385. 

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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1301 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 1386. 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1302 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам” 

(додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1233. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Демченка М.І. зачитав проект рішення. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1303 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1234. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1304 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1235. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1305 “Про передачу у спільну сумісну 

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

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1236. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1306 “Про передачу у спільну часткову 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1237. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1307 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу Сулімі К.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Павла 

Рябкова (біля будинку № 3)”. Проект рішення за реєстраційним № 1387. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 1308 “Про передачу Сулімі К.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Павла Рябкова (біля будинку № 3)” 

(додається). 
 

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

“Про передачу Гершкулу М.П. у власність земельної ділянки по                                         

вул. Карусельній, 21-б”. Проект рішення за реєстраційним № 1388. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1309 “Про передачу Гершкулу М.П. у 

власність земельної ділянки по вул. Карусельній, 21-б” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1389. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1310 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1390. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Демченка М.І. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1311 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1391. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1312 “Про передачу у спільну сумісну 

власність земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

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

передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1392. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1313 “Про передачу у спільну часткову 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1393 (заява депутата Терзова Д.С. щодо конфлікту 

інтересів у даному питанні додається). 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1314 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу Бугленку В.П. безоплатно у власність земельних ділянок                                      

по вул. Яворницького, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 1394. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1315 “Про передачу Бугленку В.П. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Яворницького, 6” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шестаковій Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Казанській, 22”. Проект рішення за реєстраційним № 1395. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Пропонується доповнити даний проект рішення пунктом 1: ‟Вважати 

такими, що втратили чинність пункти 17 та 17.1 рішення Кіровоградської 

міської ради від 17.01.2017 № 769 ‟Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам”. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з доповненням. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1316 “Про передачу Шестаковій Л.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській, 22” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Попович Н.В. у власність земельної ділянки по вул. Романа 

Майстерюка, 13”. Проект рішення за реєстраційним № 1396. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1317 “Про передачу Попович Н.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 13” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1397. 

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” – 5. 
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Прийнято рішення № 1318 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

“Про передачу Тимків Н.Д. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1398. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1319 “Про передачу Тимків Н.Д. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)” 

(додається). 
 

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

“Про передачу Бедзаю В.П. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Шкільній, 55”. Проект рішення за реєстраційним № 1400. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1320 “Про передачу Бедзаю В.П. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шкільній, 55” (додається). 
 

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

передачу Костенку В.З. у власність земельної ділянки по вул. Курчатова, 11”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1401. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1321 “Про передачу Костенку В.З. у власність 

земельної ділянки по  вул. Курчатова, 11” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1402. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1322 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 
 

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

передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1403. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1323 “Про передачу у спільну сумісну 

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

передачу Бебек Т.М. у власність земельних ділянок по вул. Верхній 

Биковській, 6”. Проект рішення за реєстраційним № 1404. 

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1324 “Про передачу Бебек Т.М. у власність 

земельних ділянок по вул. Верхній Биковській, 6” (додається). 

 

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

“Про передачу Проценку А.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Балтійській (біля будинку № 1)”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 1405. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1325 “Про передачу Проценку А.А. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (біля 

будинку № 1)” (додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1238. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1326 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок по 

м. Кропивницькому” (додається). 
 

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

надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                      

по вул. Преображенській, 5”. Проект рішення за реєстраційним № 1451. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1327 “Про надання ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Преображенській, 5” (додається). 
 

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

надання ПАТ ‟РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                               

по вул. Куроп’ятникова, 2”. Проект рішення за реєстраційним № 1452. 

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” – 10. 
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Прийнято рішення № 1328 “Про надання ПАТ ‟РАЙФФАЙЗЕН 

БАНК АВАЛЬ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2” 

(додається). 
 

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

надання КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Садовій, 88”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1453. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1329 “Про надання КОНЦЕРНУ 

РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Садовій, 88” (додається). 
 

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

затвердження Потимку В.В. технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по вул. Космонавта Попова”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1239. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1330 “Про затвердження Потимку В.В. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам для індивідуального садівництва”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1240. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Надійшла пропозиція від профільної постійної комісії погодити даний 

проект рішення за виключенням пунктів 1-3. 

 

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” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1331 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

для індивідуального садівництва” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Івана Макарова (біля будинку № 1-г)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1406. 

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” – 10. 
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Прийнято рішення № 1332 “Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Івана Макарова (біля будинку № 1-г)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по тупику Кар’єрному (біля будинку № 14)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1407. 

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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 1333 “Про надання Яровенку О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Кар’єрному (біля будинку № 14)” (додається). 

 

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

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

вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 1418. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1334 “Про передачу Чуйку Р.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в)” 

(додається). 
 

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 № 1241. 
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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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1335 “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 

надання ГО ‟СТ ‟Дружба” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-му, 25”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1242. 

Надійшла пропозиція 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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1336 “Про надання ГО ‟СТ ‟Дружба” дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Лелеківському 2-му, 25” (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. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради: 

Надійшла пропозиція від профільної постійної комісії погодити даний 

проект рішення за виключенням пункту 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” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1337 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок для ведення 

садівництва” (додається). 
 

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

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в садових товариствах”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 1052. 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1338 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в садових 

товариствах” (додається). 

 

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

передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1243. 

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” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1339 “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 громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1244. 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1340 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам 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 № 1058. 

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” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1341 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 
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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” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 1342 “Про передачу у власність земельних 

ділянок в садових товариствах” (додається). 

 

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

надання Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1245. 

 

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

‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”): 

Шановні колеги! 

Буквально щойно власник будівлі по вул. Шевченка, 50/40 звернувся з 

проханням відтермінувати розгляд проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання кооперативу № 4 ‟Автолюбитель” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кримській, 121”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1246. 
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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” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1343 “Про надання кооперативу № 4 

‟Автолюбитель” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кримській, 121” (додається). 
 

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

надання Немировському В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля                              

будинку № 23, корп. 3)”, учасник АТО. Проект рішення за реєстраційним                     

№ 1247. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування за 

проект рішення № 1247. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

 

 

 

 



56 
 

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 0 0 6 7 

“НАШ КРАЙ” 6 0 0 1 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

1 0 0 0 1 

“Опозиційний блок” 1 0 1 3 5 

‟УКРОП” 

 

2 0 0 2 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

2 0 0 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“Рідне місто” 3 0 0 0 3 

ВО ‟Свобода” 2 0 0 0 2 

Позафракційні 2 0 0 0 2 

 

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

надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 28,                         

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1248. 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1344 “Про надання Чайці Л.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 28, корп. 1)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Хлевіцькому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1249. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1345 “Про надання Хлевіцькому І.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)” (додається). 
 

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

надання Хмурі П.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1250. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1346 “Про надання Хмурі П.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)” (додається). 
 

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

надання Карповій О.В. та Федоровій М.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Поповича, 26-а”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1251. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 17, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято.  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Гончар Н.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 600. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1347 “Про надання Гончар Н.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)” (додається). 
 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 31)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1252. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1348 “Про надання Хоменку А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (біля будинку № 31)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13-б”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1253. 

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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1349 “Про надання Булаві В.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова, 13-б” (додається). 

 

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

надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13-г”. Проект рішення 

за реєстраційним № 1254. 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1350 “Про надання Гутник Т.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова, 13-г” (додається). 
 

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

надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 27)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1421. 

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” – 1, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 1351 “Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 27)” (додається). 
 

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

надання Матвеєнку І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (біля буд. № 18)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1423. 

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” – 11. 

 

Прийнято рішення № 1352 “Про надання Матвеєнку І.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля буд. № 18)” (додається). 
 

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

надання Нікітіну В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1425. 

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” – 6. 
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Прийнято рішення № 1353 “Про надання Нікітіну В.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” (додається). 
 

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

надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1426. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1354 “Про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)” (додається). 

 

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

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

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

реєстраційним № 1427. 

 

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

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутата Бойка С.В. щодо розташування земельної ділянки.  

 

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

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

Земельна ділянка розташована на моєму виборчому окрузі. Люди проти 

гаражів. Прошу відкласти розгляд проекту рішення до з’ясування ситуації.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відкласти розгляд даного проекту рішення. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Мамченку А.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою                                      

щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля                     

будинку № 22, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 1434. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

На зазначеній території розташовано два дитячі майданчики, футбольне 

поле, фруктові дерева, клумби, вкладено багато сил та коштів. Прошу 

відтермінувати розгляд даного проекту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд проекту рішення. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти житлового 

будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним № 1435. 

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” – 12. 
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Прийнято рішення № 1355 “Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (напроти  житлового будинку № 14)” (додається). 
 

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

надання Мартиновій І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між                          

будинками № 16/3 та № 12/4)”. Проект рішення за реєстраційним № 599. 

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” – 10. 

 

Прийнято рішення № 1356 “Про надання Мартиновій І.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)” 

(додається). 

 

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

надання Довбні В.С. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі                               

будинку № 55/77)”. Проект рішення за реєстраційним № 1594. 

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” – 13. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція повернутися до розгляду проекту рішення № 1594. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Довбні В.С. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (у дворі будинку № 55/77)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 1594. 

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” – 12. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

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

 

Назва фракції, групи За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

‟Блок Петра Порошенка 

‟Солідарність” 

3 0 0 4 7 

“НАШ КРАЙ” 6 0 0 1 7 

‟Всеукраїнське об’єднання 

‟Батьківщина” 

0 0 0 0 0 

“Опозиційний блок” 4 0 0 1 5 

‟УКРОП” 3 0 0 1 4 

Радикальна Партія 

Олега Ляшка 

0 0 2 1 3 

‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ” 

0 0 0 2 2 

“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 

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

відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 1593. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1357 “Про надання Скоку С.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)” (додається). 
 

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

надання Нечипоренку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 1602. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1358 “Про надання Нечипоренку В.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Я заздалегідь оголошував про те, що сьогодні з нагоди свята Святого 

Миколая передбачено проведення заходів щодо поздоровлення дітей.  

Пропоную завершити третє засідання десятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. 
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Наступне засідання десятої сесії міської ради пропонується                           

провести 21 грудня 2018 року о 10.00 у кімнаті 305. 

Дякую за роботу! 

 

 

 

Міський голова          А. Райкович 
 


