
 

 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л    №  60 

другого засідання п’ятнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

 

від 07 травня 2019 року       м. Кропивницький 

 

Друге засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання веде міський голова Райкович А.П. 

 

Райкович А.П.: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На друге засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради                                              

міста Кропивницького сьомого скликання прибуло та зареєструвалося                              

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

засідання сесії, є.  

 

Шановні присутні! 

Із сумом повідомляю, що 04 травня кропивничани попрощалися із 

військовослужбовцем Збройних Сил України, старшим солдатом                                

Віталієм Драганом.  

З самого початку російської агресії Віталій Іванович перебував на 

передовій. Брав участь у звільненні Слов’янська, Краматорська, захищав 

Донецький аеропорт, воював на кургані Савур-могила. 

У червні 2017 року Віталій Драган повернувся до мирного життя, та 

боротьба для нього не закінчилася. Тепер йому довелося протистояти важкій 

онкологічній недузі. Рідні, друзі, небайдужі люди, волонтери активно 

допомагали, підтримували Віталія та його родину. Однак, після перенесеної 

трансплантації і складного лікування 01 травня 2019 року Драган Віталій 

Іванович пішов у вічність. 
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Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Прошу вшанувати 

пам’ять хвилиною мовчання. 

 
Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово представникам громадських 

організацій, громадянам міста, які записалися на виступ: 

Поздняковій Ф.І., голові громадської організації ‟Університет 

третього віку ‟НАТХНЕННЯ”, яка подякувала керівництву міста та 

депутатам за якісні, позитивні зміни, які відбуваються у місті, зокрема за 

розширення транспортної мережі та придбання великогабаритного 

пасажирського транспорту, встановлення нових дитячих майданчиків, 

проведення ремонтів дорожнього покриття, озеленення сучасними 

насадженнями, покращення інфраструктури міста завдяки громадському 

бюджету. Проінформувала про напрями роботи та діяльність університету 

третього віку ‟Натхнення”. Коротко презентувала проект для фінансування 

з громадського бюджету ‟Активне життя ‒ запорука довголіття”. 

Шеремету О.С., голові Ради голів ОСББ м. Кропивницького, який від 

імені ради голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста 

Кропивницького звернув увагу депутатів на проблемні питання, які 

виникають в ході господарської діяльності зазначених об’єднань, та закликав 

депутатів збільшити фінансування на підтримку їх функціонування. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Сергійовичу Вергун! 

Прошу врахувати озвучену інформацію та передбачити у планах роботи 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради 

заходи, пов’язані з координацією питань щодо діяльності ОСББ міста. 

 

Шановні депутати! 

У роботі другого засідання п’ятнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у                             

місті Кропивницькому ради; 

Огаль Ірина Павлівна ‒ секретар Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія ‒ в повному складі. 

 
Переходимо до формування порядку денного. 

Нагадую, що у нас залишились нерозглянутими 117 земельних питань. 

 

Вчора відбулась погоджувальна нарада з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій, де була підтримана пропозиція, 

яка надійшла від управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, виключити з порядку денного 2 питання: 
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1) пункт 88 “Про надання ІНГУЛЬСКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА “СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

вул. Гагаріна, 29” (проект рішення № 2781) – у зв’язку з відсутністю у заявника 

права власності на нерухоме майно, розміщене на земельній ділянці; 

2) пункт 97 “Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної ділянки                                

по вул. Братиславській, 7-в (біля заводу “Гідросила”)” (проект рішення                                 

№ 2783) – у зв’язку зі смертю заявника. 

Пропоную підтримати озвучену пропозицію. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Крім того, на погоджувальній нараді депутатами було підтримано 

пропозицію включити до порядку денного 29 додаткових загальних питань, які 

пройшли процедуру оприлюднення відповідно до законодавства.  

Матеріали вам роздано. 

 

Окремим списком на погоджувальній нараді депутати запропоновали 

включити до порядку денного ще 24 додаткових питання. Прошу депутатів 

озвучити ці питання.  

 

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

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання: 

1) ‟Про затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на 

території міста Кропивницького на 2019-2023 роки” (проект рішення за 

реєстраційним № 2982); 

2) ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                     

від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, 

(доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 2674). 
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Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної 

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

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання: 

1) ‟Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання” (проект рішення без реєстраційного номера) ‒ у 

зв’язку зі смертю військовослужбовця Віталія Драгана; 

2) ‟Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста                                         

на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня                      

2017 року № 760” (проект рішення без реєстраційного номера) ‒ виділення 

додаткових коштів на надання одноразової грошової допомоги громадянам. 

 

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

депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Василя Нікітіна, 90/14” (проект рішення за реєстраційним № 2856). 

 

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

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання: 

1) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року 

№ 830 ‟Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у                              

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» (проект рішення за реєстраційним 

№ 2932); 

2) ‟Про внесення змін до рішень міської ради” (доопрацьований проект 

рішення за реєстраційним № 3005); 

3) ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом” (доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 2280); 

4) ‟Про поновлення договорів оренди земельних ділянок” (проект 

рішення за реєстраційним № 2708); 

5) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018 № 2163”  

(проект рішення за реєстраційним № 2705); 

6) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2018 № 1490” 

(проект рішення за реєстраційним № 2706); 
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7) ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

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

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” (доопрацьований проект рішення за реєстраційним                     

№ 2695); 

8) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018 № 2158” 

(доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 2827); 

9) ‟Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по                                 

місту Кропивницькому” (проект рішення за реєстраційним № 2742); 

10) ‟Про продаж ТОВ ‟Український центр томотерапії” земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Ялтинській (біля 

онкодиспансеру)” (проект рішення за реєстраційним № 2825); 

11) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018 № 1826” 

(проект рішення за реєстраційним № 2998); 

12) ‟Про внесення змін до рішення  міської ради від 26.04.2018 № 1679” 

(доопрацьований проект рішення за реєстраційним № 2999); 

13) ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2018 № 1514” 

(проект рішення за реєстраційним № 3000). 

Прошу не включати до порядку денного питання ‟Про надання                      

ПП ‟Промбудагросервіс” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Нейгауза, 8” 

(проект рішення за реєстраційним № 2743) ‒ у зв’язку із надходженням 

звернення від заявника. 

 

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

‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”): 

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання: 

1) ‟Про передачу ТОВ ‟Ритуал-Кіровоград” в оренду земельної ділянки 

по вул. Соборній, 23-а” (проект рішення за реєстраційним № 3003); 

2) ‟Про передачу ПП ‟Кіровоградбудресурс” в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів” (проект рішення за реєстраційним № 3004); 

3) ‟Про внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2009 № 204” 

(проект рішення без реєстраційного номера).  

 

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

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

Шановні депутати! 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання: 
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1) ‟Про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо  відведення земельної ділянки по вул. Квітковій (біля 

будинку № 1-а)” (проект рішення за реєстраційним № 2701); 

2) ‟Про надання ОСББ ‟Перемога-24” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по просп. Перемоги” (проект рішення за реєстраційним № 2238). 

 

Зайченко В.В.: 

Пропоную включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Бродській О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)” (проект рішення за 

реєстраційним № 2835). 

 

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

виконавчих органів ради: 

Шановний Андрію Павловичу! 

Я не депутат і не маю права вносити питання до порядку денного, але до 

міської ради звернулася єврейська громада, занепокоєна ситуацією, що 

склалася навколо пам’ятного знака ‟Жертвам Голокосту”, з проханням 

розглянути питання про розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова для розміщення 

скверу. Комунальним підприємствам було надано відповідне доручення. 

Керівництво комунального підприємства ‟Благоустрій” Міської ради                          

міста Кропивницького” звернулося до міської ради за наданням дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо зазначеної земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

У Вас є підготовлений проект рішення з даного питання? Так. 

Вношу пропозицію включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії 

міської ради додаткове питання ‟Про надання КП ‟Благоустрій” Міської ради 

міста Кропивницького” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова”. 

Вважаю доцільним розглянути це питання сьогодні у зв’язку з тим, що 

розпочалося проведення робіт з реконструкції колишнього кінотеатру 

‟Ятрань” під продуктовий магазин, але у небайдужих громадян є певні 

застереження. 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

 

Які будуть пропозиції щодо голосування за озвучені додаткові питання 

до порядку денного? 

Надійшла пропозиція включити додаткові питання (26 питань) до 

порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради списком. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді депутатами було підтримано пропозицію 

включити до порядку денного п’ятнадцятої сесії міської ради 29 додаткових 

загальних питань, які пройшли процедуру оприлюднення відповідно до вимог 

чинного законодавства. Хто за те, щоб включити ці питання до порядку 

денного, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Пропоную зміни та доповнення до порядку денного п’ятнадцятої сесії 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2468 “Про внесення змін та доповнень до 

порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного, 

оголошуються заяви, оголошення, запитання. 

 

Надійшло повідомлення від фракції політичної партії “Блок Петра 

Порошенка “Солідарність” в Міській раді міста Кропивницького про те, що 

рішенням фракції від 28 березня 2019 року депутата міської ради                    

Деркаченка Юрія Олександровича обрано головою фракції. 
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Шановні колеги, чи є ще оголошення? Немає. 

 

Шановні депутати! 

12 квітня 2019 року надійшло звернення від депутатів фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ” в Міській ради міста Кропивницького щодо вибуху газу 

27 березня 2019 року на газовій заправній станції по вул. Київській, 48 та 

ситуації, яка склалася внаслідок цього.  

У зверненні депутати порушили ряд питань, які стосуються роботи 

газових заправних станцій по місту Кропивницькому. 

Депутатське звернення було опрацьоване виконавчими органами міської 

ради. 

Для оголошення інформації з даного питання слово надається начальнику 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Коваленку Сергію Миколайовичу. 

 

Коваленко С.М., начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської ради, проінформував про результати 

ліквідації наслідків пожежі, яка сталася 27 березня 2019 року внаслідок 

вибухів газових балонів поруч із газовою заправною станцією по                                                

вул. Київській, 48 у місті Кропивницькому, та про план заходів з попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій в результаті господарської діяльності 

суб’єктів, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів та скрапленого газу на 

території міста. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є у депутатів запитання? Немає. 

Пропоную озвучену інформацію взяти до відома. 

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Протягом міжсесійного періоду на адресу міської ради надійшли 

депутатські запити.  

Слово надається секретарю міської ради Табалову А.О. 

 

Табалов А.О., секретар міської ради: 

Шановні депутати! 

Протягом міжсесійного періоду на адресу міської ради надійшло два 

депутатських запита.  

 

Зачитав запит депутата міської ради Бєжана М.М. (додається) щодо 

припинення розміщення заїжджих пересувних цирків-шапіто з тваринами на 

території міста Кропивницького та проект рішення. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Бєжана М.М. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2469 ‟Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Бєжана М.М.” (додається). 

 

Табалов А.О., секретар міської ради, зачитав запит депутата міської 

ради Волкова І.В. (додається)  щодо виділення коштів на проведення ремонтів 

тротуарів та проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Волкова І.В. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Доручаю Головному управлінню житлово-комунального господарства в 

робочому порядку опрацювати питання щодо ремонтів тротуарів, порушене 

депутатом Волковим І.В., відповідно до Програми утримання, благоустрою та 

розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького                              

на 2017-2021 роки.  

Чи є ще депутатські запити? 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Мій усний депутатський запит стосується порушення працівниками 

патрульної поліції норм чинного законодавства. Ситуація, про яку я сьогодні 

проінформую, набула певного резонансного розголосу.  

Громадяни часто звертаються до громадської організації 

‟Кропивницький дорожній контроль” стосовно протиправних дій працівників 

патрульної поліції під час виконання ними своїх обов’язків, складання 
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адміністративних протоколів щодо порушення Правил дорожнього руху, які 

не відповідають нормам чинного законодавства.  

Особисто я за зверненням громадянина, який проживає на території мого 

виборчого округу, звертався до цієї громадської організації щодо незаконності 

складання адміністративного протоколу, якого в результаті було спростовано. 

До громадської організації є певна неповага з боку представників 

правоохоронних органів.  

 

Запропонував переглянути відеоматеріали, в яких зафіксована 

конфліктна ситуація між працівниками патрульної поліції та 

представниками громадської організації ‟Кропивницький дорожній 

контроль”.  

 

Ми не маємо спокійно спостерігати за тим, що відбувається. Хочу 

нагадати, що у мікрорайоні Новоолексіївка працівники патрульної поліції 

зламали людині носа. В цей час їх камери не працювали. Все це відбувалося 

на очах у дітей. В результаті справу було закрито. Також я інформував вас і 

про інші кричущі випадки (навів приклади).  

Наше завдання ‒ захистити громадян від свавілля працівників оновленої 

поліції.  

Прошу: 

1. Підтримати мій усний депутатський запит.  

2. Запросити начальника Управління патрульної поліції                                                    

в м. Кропивницькому Департаменту патрульної поліції Національної поліції 

України Цюцюру А.І. для надання інформації про діяльність Управління. 

 

Після його доповіді планується надіслати листа на ім’я Міністра 

внутрішніх справ України з пропозицією звільнити Цюцюру А.І. з займаної 

посади.  

Прошу підтримати мій запит.  

 

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

‟ВО ‟Свобода”), підтримав пропозицію депутата Демченка М.І. запросити 

начальника Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Цюцюру А.І. 

для надання інформації про діяльність Управління. Також зауважив, що 

посилання на громадську організацію ‟Кропивницький дорожній контроль” є 

некоректним, оскільки значна кількість людей звертається із наріканнями на 

провокативні дії цієї громадської організації. 

 

Демченко М.І.: 

Ми можемо також запросити та заслухати представників громадської 

організації ‟Кропивницький дорожній контроль”. 
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Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський 

запит Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Результати голосування не заважають запросити до звіту начальника 

Управління патрульної поліції в м. Кропивницькому Департаменту патрульної 

поліції Національної поліції України Цюцюру А.І. в плановому порядку. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

25 березня 2019 року на апаратній нараді міський голова озвучив 

інформацію про наміри невідомих осіб встановити споруду на території 

комунального закладу ‟Дитячий будинок "Барвінок” ‒ дошкільний 

навчальний заклад комбінованого типу № 1”. Відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими 

органами та юридичному управлінню міської ради було надано доручення 

негайно розібратися у ситуації.  

22 серпня 2018 року відбулося засідання постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища, під час якої громадянину 

Кривошеї К.І. було відмовлено у передачі у власність земельної ділянки по                                 

вулиці Карусельній. Комісія не погодила це питання.  

Наступного місяця профільна постійна комісія погодила передачу 

учасникам АТО у власність земельних ділянок по вулиці Карусельній. У 

проекті рішення зазначалися прізвища громадян Шабанова М.В. та                                       

Бірзула Р.А. Але на розгляд міської ради було винесено проект рішення, в 

якому прізвище ‟Шабанов М.В.” було змінено на прізвище ‟Потапенко А.М.”. 

Зміни не розглядалися профільною постійною комісією.  

Судячи з усього, в останній момент кулуарно відбулися певні маніпуляції.  

Минуло більше місця. Службове розслідування з цього питання мабуть 

вже має результати.  

Розглядалися питання щодо виділення учасникам АТО земельних 

ділянок, розташованих у лісосмузі. Не було сказано, що територія, зазначена 

у проекті рішення, межує з навчальним закладом та є територією закладу. 

Фактично депутатів міської ради ввели в оману. Я в тому числі голосував за 

це питання, сподіваючись, що земельні ділянки надаються учасникам АТО.   
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Моє депутатське запитання буде наступним. Хто допустив ситуацію, щоб 

міська рада розглядала вищезазначений проект рішення? Хто зайняв 

територію навчального закладу? 

Хочу зазначити, що виділена земельна ділянка не                                                

відноситься до вулиці Карусельної.  

Спасибі! 

 

Також у мене є усний депутатський запит, адресований міському голові 

та керівнику Кіровоградської місцевої прокуратури Прокопчуку Д.В. 

Міською радою міста Кропивницького замовлено виготовлення 

проектної документації на будівництво капітальної дороги по                                       

вулиці Приміській. Проект знаходиться у Головному управлінні житлово-

комунального господарства. Дорога проходить прямо по зрізу берега                        

річки Сугоклії, що, на мою думку, є порушенням норм чинного законодавства, 

а саме Земельного та Водного кодексів України.  

25 квітня 2019 року я ознайомився з вищезазначеним проектом. 

Працівники Головного управління житлово-комунального господарства 

проінформували мене, що зазначений проект пройшов комплексну 

експертизу. На даний момент оголошено конкурс на виконання робіт.  

Прошу перевірити законність спроби забудови берега річки Сугоклії. У 

разі виявлення порушень чинного законодавства, терміново вжити заходів 

прокурорського реагування.  

 

Хочу нагадати, що ця дорога проходить поруч із колишнім піонерським 

табором. Одну половину берега надано під забудову депутату Горбунову О.В. 

Інша половина берега вільна. Передбачалося облаштувати її для вільного 

доступу громадян до водойми для відпочинку. Зараз прямо біля самого берега 

річки планується збудувати капітальну споруду ‒ дорогу.  

 

Прошу: 

1. Підтримати мій депутатський запит. 

2. Направити депутатський запит до Кіровоградської місцевої 

прокуратури для розгляду питання по суті. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський 

запит Демченка М.І. Прошу визначитися і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 19. 

Не прийнято. 
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Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Мною неодноразово порушувалося питання щодо виділення                     

громадянину Білявському земельної ділянки по вулиці Рибальській для 

ведення садівництва. Зазначений громадянин змінив рельєф місцевості, чим 

спричинив масу незручностей сусіднім землекористувачам. Мій депутатський 

запит з цього питання було підтримано і я отримав проміжкову відповідь, суть 

якої полягає в тому, що зазначене питання буде винесено на розгляд комісії по 

розгляду земельних спорів.  

Але моє запитання стосувалося надання відповіді на запитання щодо 

законності зміни природного рельєфу місцевості.  

Відповідно до вимог чинного законодавства виправлення та зміни 

природного рельєфу вирішуються шляхом складання проекту вертикального 

планування території, відведеної для будівництва населених пунктів. Тобто 

громадянин мав узгодити питання щодо зміни рельєфу місцевості з 

управлінням містобудування та архітектури.  

Тому відповідь має бути наступною: порушив громадянин законодавство 

чи не порушив.  

Чекаю відповідь на запитання, поставлене у депутатському запиті.  

 

Райкович А.П.: 

Чи будуть ще депутатські запити? 

 

Міський голова надав слово депутату міської ради Маламену Г.С. 

(фракція ‟ВО ‟Свобода”), який зачитав заяву (додається) про складання з 

себе депутатських повноважень за власним бажанням. Повідомив, що 

продовжить боронити країну у лавах Збройних Силах України. Подякував 

депутатам та активним громадянам за співпрацю.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до заяви депутата Маламена Г.С. підготовлено проект 

рішення. 

Зачитав проект рішення. 

Є пропозиція підтримати запропонований проект рішення в цілому. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2470 “Про дострокове припинення 

повноважень депутата міської ради” (додається). 

 

Міський голова подякував депутату Маламену Г.С. за роботу. 

 

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

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

запит щодо приведення до належного стану території гаю Десантників та 

Пам’ятного знаку на честь 30-річчя визволення міста від окупації.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Краснокутського О.В. Прошу визначитися і проголосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2471 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про безоплатну 

передачу завершених будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну 

власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2427 (доопрацьований). Доповідач 

Білокінь С.В. ‒ начальник управління капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2472 “Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх водопроводів у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                                     

на 2019 – 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2840 

(доопрацьований). Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2473 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки” 

(додається). 

 

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

затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки                                  

на 2019-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2709. Доповідач 

Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради. 

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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2474 “Про затвердження напрямів діяльності 

та заходів, що будуть виконуватись виконавчими органами місцевого 

самоврядування та комунальними підприємствами міської ради в сфері 

пожежної та техногенної безпеки на 2019-2021 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”. Проект рішення за реєстраційним                          

№ 2878 (доопрацьований). Доповідач Шишко О.М. ‒ начальник відділу з 

питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами міської ради. 

 

Шишко О.М., начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради:  

Шановні депутати! 

Відносно даного проекту рішення є пропозиція постійної комісії міської 

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

економічного розвитку, а саме виключити пункти 4, 5. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозиції постійної комісії міської ради з питань 

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

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2475 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 

2017-2020 роки” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького 
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на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2839. Доповідач                               

Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

 

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

проінформувала про перерозподіл коштів міського бюджету, передбачений 

проектом рішення міської ради за реєстраційним № 2839 ‟Про внесення змін 

до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року                             

№ 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”. Також 

запропонувала внести зміни до проекту рішення відповідно до розданих 

депутатам пропозицій, а саме: 

1) Збільшити доходи загального фонду міського бюджету                                            

на 9 739 900 грн, у тому числі: 

за кодом 11020200 ‟Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності” ‒ (-2 300 000 грн); 

за кодом 18010400 ‟Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів 

нежитлової нерухомості” ‒ (+2 300 000 грн); 

за кодом 18010500 ‟Земельний податок з юридичних осіб” ‒                          

(+4 853 900 грн); 

за кодом 18010600 ‟Орендна плата з юридичних осіб” ‒ (+4 886 000 грн). 

2) Внести зміни до видатків бюджету міста, зазначених у                          

додатках 3, 4, 5 ‒ (+9 739 900 грн), а саме: 

            грн 

Головний розпорядник/ 

КТПКВК МБ 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

(бюджет 

розвитку) 

Разом 

Виконавчий комітет - 10 000 000  - 10 000 000 

3242 ‟Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального 

забезпечення” 

- 10 000 000  - 10 000 000 

Головне управління житлово-

комунального господарства 

 + 19 589 900 + 19 589 900 

6011 ‟Експлуатація та                   

технічне обслуговування 

житлового фонду” 

 + 4 900 000 + 4 900 000 

6030 ‟Організація благоустрою 

населених пунктів” 

 + 2 789 000 + 2 789 000 

7461 ‟Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету” 

 + 11 900 900 + 11 900 900 
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Управління капітального 

будівництва 

 +150 000 +150 000 

 

1020 ‟Надання загальної 

середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами, спеціалізованими 

школами, ліцеями, гімназіями, 

колегіумами” 

 -180 000 -180 000 

7300 Будівництво та 

регіональний розвиток 

 + 330 000 + 330 000 

7310 ‟Будівництво об’єктів 

житлово-комунального 

господарства ж/б по                              

вул. Генерала Жадова, 102 

мікрорайон, позиція 28 

(добудова)” 

 + 150 000 + 150 000 

7321 ‟Будівництво освітніх 

установ та закладів” 

Нове будівництво початкового 

корпусу НВК ‟Кіровоградський 

колегіум ‒ спеціалізований 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

ДНЗ – центр естетичного  

виховання”, вул. Гагаріна, 16-б 

(проектні роботи) 

 + 180 000 + 180 000 

Всього видатків -10 000 000 +19 739 900 +9 739 900 

 

3) Внести відповідні зміни до джерел фінансування бюджету міста та 

текстової частини проекту рішення. 

 

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

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

Шановні депутати! 

На погоджувальній нараді було запропоновано внести зміни до даного 

проекту рішення, а саме: 

передбачити видатки за кодом 1216020 ‟Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та організацій, які надають житлово-комунальні 

послуги” у сумі 850 000 грн на покриття збитків від операційної діяльності: 

КП ‟ЖЕО № 1” ‒ 450 000 грн; 

КП ‟ЖЕО № 2” ‒ 400 000 грн 

за рахунок збільшення плану надходжень по орендній платі за землю                     

від юридичних осіб. 
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Райкович А.П.: 

Чи є запитання, доповнення щодо даного проекту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням озвучених змін та доповнень. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2476 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет                     

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 

 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2717. Доповідач Чорна Н.М. ‒ заступник начальника 

управління ‒ начальник відділу розвитку культури та мистецтва управління 

культури і туризму міської ради. 

 

Чорна Н.М., заступник начальника управління - начальник відділу 

розвитку культури та мистецтва управління культури і туризму міської 

ради: 

Є пропозиція внести технічну правку до даного проекту рішення, а саме 

внести зміни до пункту 4 щодо здійснення контролю за виконанням 

прийнятого рішення та викласти його у редакції: ‟Контроль за виконанням 

даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Паливоду А.А.”. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 



20 

 

Прийнято рішення № 2477 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ‟КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР” у новій редакції” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на 

період до 2020 року”. Проект рішення за реєстраційним № 2722. Доповідач 

Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2478 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10 червня 2016 року № 309 ‟Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року” 

(додається). 

 

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

виконання Програми економічного і соціального розвитку                                                 

міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 

роки за 2018 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2864. Доповідач                                  

Морква М.О. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2479 “Про виконання Програми економічного 

і соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018 рік” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2710. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління 

соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2480 “Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан” (додається). 

 

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

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

дитячої міської поліклініки № 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2715 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2481 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення дитячої міської 

поліклініки № 1” (додається). 

 

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

створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу ‟Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда”. Проект 
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рішення за реєстраційним № 2716 (доопрацьований). Доповідач                               

Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2482 “Про створення комунального 

некомерційного підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу ‟Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” (додається). 

 

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

затвердження істотних умов енергосервісного договору”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2719 (доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ 

начальник управління охорони здоров’я міської ради. 

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 № 2483 “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору” (додається). 

 

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

затвердження передавального акта”. Проект рішення за реєстраційним                           

№ 2803. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я 

міської ради. 

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. 
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Прийнято рішення № 2484 “Про затвердження передавального акта” 

(додається). 

 

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

затвердження істотних умов енергосервісного договору за об’єктом – дитяча 

міська поліклініка № 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2828.                             

Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров’я міської 

ради. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2485 “Про затвердження істотних умов 

енергосервісного договору за об’єктом – дитяча міська поліклініка № 1” 

(додається). 

 

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

затвердження передавального акта”. Проект рішення за реєстраційним № 2854 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2486 “Про затвердження передавального акта” 

(додається). 

 

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

затвердження передавального акта”. Проект рішення за реєстраційним № 2855 

(доопрацьований). Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2487 “Про затвердження передавального акта” 

(додається). 

 

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

скасування рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018                                

№ 1750 ‟Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2735. Доповідач Цертій О.М. ‒ депутат міської 

ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), обґрунтував підстави щодо 

необхідності скасування рішення Міської ради міста Кропивницького                           

від 12.07.2018 № 1750 ‟Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської 

області”. Наголосив на порушеннях процедури щодо розгляду та 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки, 

визначеної Законом України ‟Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності”, необґрунтованих діях Головного управління 

Держгеокадастру у Кіровоградській області щодо визначення коефіцієнтів,  

які характеризують функціональне використання земельних ділянок, та 

порушенні прав і інтересів землекористувачів та власників земельних ділянок.  

Звернув увагу на невідповідність відновної вартості на освоєння та 

облаштування територій, визначеної розробником технічної документації.  

Закликав депутатів скасувати рішення Міської ради                                               

міста Кропивницького від 12.07.2018 № 1750 ‟Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області”, проконтролювати процес розробки нової технічної 

документації з дотриманням вимог законодавства та врахуванням інтересів 

всіх суб’єктів господарювання. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок 

Петра Порошенка ‟Солідарність”), проінформував депутатів про 

результати розгляду питання щодо затвердження технічної документації з 
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нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської 

області постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Пояснив ключові 

зміни, які відбулися у нормативній грошовій оцінці землі у порівнянні з 

попередньою, та їх наслідки. Підтримав проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 2735. Запропонував розробити нову грошову оцінку з 

об’єктивними показниками.  

 

Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В. 

 

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

виконавчих органів ради, проінформував присутніх про основні етапи та 

механізм підготовки технічної документації з нормативної грошової                     

оцінки земель міста Кропивницького, в тому числі призначення                     

розробника технічної документації ‒ командитного товариства науково-

впроваджувальної фірми ‟Нові технології”, шляхом проведення процедури 

тендерних закупівель та про основну мету і принципи, покладені в основу 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018 № 1750 ‟Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області”, підготовленого управлінням 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

Цертій О.М. висловив думку, що затверджена нормативна грошова 

оцінка земель міста може вплинути на платіжну дисципліну власників та 

користувачів земельних ділянок. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), висловив своє бачення 

щодо вже затвердженої нормативної грошової оцінки земель                                    

міста Кропивницького та запропонував депутатам визначитися                             

шляхом голосування.  

 

Міський голова підсумував виступи депутатів міської ради стосовно 

проекту рішення міської ради за реєстраційним № 2735. Зауважив, що 

затверджена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

міста Кропивницького Кіровоградської області спершу викликала шок у 

власників та користувачів земельних ділянок у зв’язку з тим, що Головне 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області не надало відповідних 

роз’яснень. На сьогоднішній день питання врегульовано і громадянам 

надається консультативна допомога відповідними виконавчими органами 

міської ради.  

 

 



26 

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще у депутатів виступи по суті обговорюваного питання? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Зауваження, які прозвучали від депутатів ‒ це їх перестороги. Питання 

не знімається з порядку денного. Необхідно інтенсивно працювати в цьому 

напрямку, зокрема займатись роз’яснювальною роботою серед населення та 

конкретною допомогою бізнесу, власникам та користувачам земельних 

ділянок.  

 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 14.05. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 23 депутати, відсутні 20 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про встановлення транспортного 

податку на 2020 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2299 

(доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

 

Житник В.П., начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

міської ради, проінформував про загальні засади щодо встановлення 

транспортного податку, передбаченого проектом рішення за реєстраційним               

№ 2299 “Про встановлення транспортного податку на 2020 рік”. 
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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” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Від депутатів надійшла пропозиція повернутися до голосування щодо 

даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення № 2299 

“Про встановлення транспортного податку на 2020 рік” (доопрацьований) за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

звільнення осіб з інвалідністю I та II груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2826. Доповідач Житник В.П. ‒ начальник 

управління розвитку транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2488 “Про звільнення осіб з інвалідністю                                

I та II груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня                     

2019 року № 2295 ‟Про затвердження Програми розвитку                                        

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому                                  

на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2838. Доповідач ‒ Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2489 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 ‟Про 

затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Від депутата Ларіна А.С. надійшла пропозиція повернутися до 

голосування за проект рішення № 2299 “Про встановлення транспортного 

податку на 2020 рік” (доопрацьований).  

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), звернув увагу 

депутатів на норми Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання щодо повторного голосування за проект рішення. 
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Ларін А.С. проінформував про технічні підстави щодо проведення 

переголосування за проект рішення № 2299 “Про встановлення 

транспортного податку на 2020 рік” (доопрацьований).  

 

Линченко М.Д. процитував пункт 15 статті 42 Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування за проект рішення                        

№ 2299 “Про встановлення транспортного податку на 2020 рік” 

(доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про встановлення транспортного 

податку на 2020 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 2299 

(доопрацьований). Доповідач Житник В.П. ‒ начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2490 “Про встановлення транспортного 

податку на 2020 рік” (додається). 

 

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

затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кропивницького, які 

підлягають приватизації”. Проект рішення за реєстраційним № 2829. 

Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління комунальної власності міської 

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

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував про 

наявний конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у 

голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2491 “Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації” 

(додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567                         

‟Про прийняття до комунальної власності територіальної громади  

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2841. Доповідач Колюка О.С. ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2492 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 29 листопада 2005 року № 1567 ‟Про прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда приміщення                                          

по вул. Гоголя, 28” (додається). 

 

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

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                         

‟УНІВЕРСАЛ 2005” у новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним                          
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№ 2857. Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2493 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” у новій 

редакції” (додається). 

 

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

“Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 17 січня                     

2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2672 (доопрацьований). Доповідач 

Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2494 “Про внесення змін та доповнення до 

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

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в                              

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнення до рішення 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 № 2842 
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(доопрацьований). Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М., т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради, на запитання депутата             

Капітонова С.І. щодо відповіді на протокольне доручення сесії міської ради 

від 31.01.2019 про орієнтовні строки розроблення проектної документації 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування під розміщення 

скверу ‟Молодіжний” відповіла про необхідність внесення відповідних змін до 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, а саме передбачити 

фінансування.  

 

Райкович А.П.: 

Сергію Івановичу! 

Пропоную з’ясувати це питання в робочому порядку. До наступного 

засідання сесії буде повна ясність у цьому питанні. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2495 “Про внесення змін та доповнення до 

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

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається). 

 

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

“Про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, 

залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження 

енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будинках,                                            

на 2019-2022 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 2863. Доповідач 

Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2496 “Про затвердження Програми 

відшкодування частини суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК 

міста Кропивницького на впровадження енергоефективних заходів у 

багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до Комплексної схеми розміщення архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в                                           

м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним № 2843. Доповідач 

Мездрін В.М. ‒ начальник управління містобудування та архітектури                      

міської ради. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2497 “Про внесення змін до Комплексної схеми 

розміщення архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому” (додається). 

 

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

внесення змін до Генерального плану міста Кіровограда (Кропивницького) та 

Плану зонування території міста Кіровограда (Кропивницького)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2844. Доповідач Мездрін В.М. ‒ начальник 

управління містобудування та архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2498 “Про внесення змін до Генерального 

плану міста Кіровограда (Кропивницького) та Плану зонування території 

міста Кіровограда (Кропивницького)” (додається). 

 

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

затвердження Програми боротьби з амброзією полинолистою на території 

міста Кропивницького на 2019-2023 роки”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2982. Доповідач Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Савченко Т.М., т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Шановні депутати! 

Враховуючи рекомендації відділу інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення міської ради щодо використання інтерактивної карти на ресурсі 

ambrozii.net, пропонується внести зміни до пунктів 2, 10 розділу І Заходів з 

виконання Програми боротьби з амброзією полинолистою на території                     

міста Кропивницького на 2019-2023 роки, а саме визначити відповідального 

виконавця ‒ відповідальна особа. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2499 “Про затвердження Програми боротьби                                

з амброзією полинолистою на території міста Кропивницького                             

на 2019-2023 роки” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                       
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від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2674 (доопрацьований). Доповідач 

Савченко Т.М. ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2500 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у                                                        

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки” (додається). 

 

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

виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 

поховання”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                               

Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2501 “Про виділення коштів на відшкодування 

додаткових витрат для проведення поховання” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин з додаткового переліку. 

Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проектів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 



36 

 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Розглядаємо питання “Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 90/14”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2856.  

 

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

об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група 

‟Рідний край”), проінформувала про наявний конфлікт інтересів у даному 

питанні та відмову від участі у голосуванні. 

 

Шамардін О.С., депутат міської (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував про 

наявний конфлікт інтересів у даному питанні та відмову від участі у 

голосуванні (письмова заява додається). 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2502 “Про зміну Олійник Н.М. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 90/14” 

(додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 830 

‟Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним                                      

№ 2932.  

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” – 2. 
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Прийнято рішення № 2503 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 березня 2017 року № 830 ‟Про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки” 

(додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішень міської ради”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3005 (доопрацьований).  

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2504 “Про внесення змін до рішень міської 

ради” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                          

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                  

по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) та включення до Переліку 

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

Проект рішення за реєстраційним № 2280.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2505 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Можайського (біля 

лікарні Святого Луки) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2708.  

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2506 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018 № 2163”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2705.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2507 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27.11.2018 № 2163” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2018 № 1490”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2706.  

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” – 4. 
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Прийнято рішення № 2508 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.02.2018 № 1490” (додається). 

 

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

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                              

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                 

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

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 2695 

(доопрацьований).  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2509 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Андріївській (біля 

автостоянки по вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018 № 2158”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2827 (доопрацьований).  

 

На зауваження депутата Бойка С.В. (фракція Радикальної Партії                

Олега Ляшка) щодо внесення змін до рішення міської ради від 27.11.2018                        

№ 2158 ‟Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(напроти магазину ‟АТБ-маркет”), право оренди на яку набувається на 

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

виконавчих органів ради, Вовенко О.А., начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради, 

пояснили підстави ‒ заява від учасника аукціону щодо збільшення площі 

земельної ділянки під розміщення будівель торгівлі. 

Бойко С.В. звернувся до керівника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища з застереженням уникати 

внесення суттєвих змін до рішень міської ради. 
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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” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2510 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27.11.2018 № 2158” (додається). 

 

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

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2742.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2511 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається). 

 

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

продаж ТОВ ‟Український центр томотерапії” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Ялтинській                                                    

(біля онкодиспансеру)”. Проект рішення за реєстраційним № 2825.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 2512 “Про продаж ТОВ ‟Український центр 

томотерапії” земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 06.09.2018 № 1826”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2998.  

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2513 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 06.09.2018 № 1826” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 26.04.2018 № 1679”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2999 (доопрацьований).  

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2514 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26.04.2018 № 1679” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 20.02.2018 № 1514”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3000. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2515 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.02.2018 № 1514” (додається). 

 

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

“Про передачу ТОВ ‟Ритуал-Кіровоград” в оренду земельної ділянки                                  

по вул. Соборній, 23-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3003.  

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2516 “Про передачу ТОВ ‟Ритуал-Кіровоград” 

в оренду земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а” (додається). 

 

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

“Про передачу ПП ‟Кіровоградбудресурс” в оренду земельної ділянки                                 

по просп. Інженерів”. Проект рішення за реєстраційним № 3004.  

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2517 “Про передачу ПП ‟Кіровоградбудресурс” 

в оренду земельної ділянки по просп. Інженерів” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2009 № 204”. 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” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2518 “Про внесення змін до договору оренди 

землі від 22.09.2009 № 204” (додається). 

 

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

передачу Бродській О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)”. Проект рішення за реєстраційним                      

№ 2835.  

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2519 “Про передачу Бродській О.О. безоплатно                     

у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)” 

(додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Квітковій (біля буд. № 1-а)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2701. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2520 “Про надання Решетову В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Квітковій (біля буд. № 1-а)” (додається). 

 

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

надання ОСББ ‟Перемога-24” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                      

по просп. Перемоги”. Проект рішення за реєстраційним № 2238.  

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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2521 “Про надання ОСББ ‟Перемога-24” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по просп. Перемоги” 

(додається). 

 

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

внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та 

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

затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 № 760”. Проект 

рішення без реєстраційного номера. Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

 

Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради, зачитала проект рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Чи будуть у депутатів запитання? Немає. 
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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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2522 “Про внесення змін до Заходів щодо 

реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених 

рішенням міської ради від 17 січня 2017 № 760” (додається). 

 

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

“Про надання КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” дозволу                    

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова”. Проект рішення без реєстраційного 

номера. Доповідач Вовенко О.А. ‒ начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

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

органів ради, на вимогу депутата Капітонова С.І., голови фракції                              

‟ВО ‟Свобода”, детально пояснив суть проекту рішення “Про надання                     

КП ‟Благоустрій” Міської ради міста Кропивницького” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі                        

вулиць Євгена Тельнова та Волкова”, проінформував про звернення єврейської 

громади, пов’язане з початком будівництва на території колишнього 

кінотеатру ‟Ятрань”, з проханням унеможливити забудову скверу, 

розташованого поруч, упорядкувати територію та зберегти пам’ятник 

‟Євреям - жертвам нацизму”.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2523 “Про надання КП ‟Благоустрій” Міської 

ради міста Кропивницького” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі                                          

вулиць Євгена Тельнова та Волкова” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин з основного переліку. Доповідач Вовенко О.А. ‒ 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради.  

Розглядаємо питання “Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                        

по вул. Красноярській, 1”. Проект рішення за реєстраційним № 2750. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2524 “Про надання Яцків І.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Красноярській, 1” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 130”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2751. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2525 “Про надання Фоменко В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 130” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Чайковського, 26”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2462. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2526 “Про надання Баші Ю.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Чайковського, 26” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гуляницького, 24”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2463. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2527 “Про надання Красілічу В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гуляницького, 24” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Народній, 77”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2588. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” –0 , 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2528 “Про надання Гавриш О.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній, 77” (додається). 

 

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

надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ентузіастів, 29”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2596. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. повернутися до 

голосування щодо даного питання. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Розглядаємо питання “Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Ентузіастів, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 2596. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2529 “Про надання Демурі М.Г. та                          

Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Ентузіастів, 29” (додається). 

 

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

надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2597. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання 

позафракційного депутата Демченка М.І. пояснив, що проект рішення 

стосується вільної земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2530 “Про надання Євтушенко І.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Романа Майстерюка, 16-а” (додається). 

 

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

надання Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Олексія Глобенка”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2598. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2531 “Про надання Вербецькому Б.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Олексія Глобенка” (додається). 

 

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

надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Володимира                       

Івасюка, 24”. Проект рішення за реєстраційним № 2599. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2532 “Про надання Касьян Т.О.                                             

та Касьяну М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Володимира Івасюка, 24” 

(додається). 

 

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

надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Криворізькій, 58”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2600. 

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” – 2. 
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Прийнято рішення № 2533 “Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Криворізькій, 58” (додається). 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), нагадав про 

депутатське запитання, озвучене на початку сесійного засідання, щодо 

надання інформації про результати проведення службового розслідування 

стосовно намірів невідомих осіб встановити споруду на території 

комунального закладу ‟Дитячий будинок "Барвінок” ‒ дошкільний навчальний 

заклад комбінованого типу №1”. 

Депутат не погодився з процедурою голосування щодо проекту рішення                        

міської ради № 2299 (доопрацьованого). Прокоментував вимоги                                

пунктів 12, 15 статті 42 Регламенту Міської ради міста Кропивницького. 

 

Райкович А.П.: 

Оскільки депутатське запитання було адресовано до мене, я не мав 

можливості підготуватися.  

Михайле Івановичу! 

В обов’язковому порядку я персонально надам вам цю інформацію. 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2752. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2534 “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 № 2466. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2535 “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 № 2602. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2536 “Про передачу у спільну сумісну 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 № 2603. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2537 “Про передачу безоплатно у 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 № 2604. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2538 “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 № 2620. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2539 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається). 

 

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

надання Міщенку М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля буд. № 77)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2609. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2540 “Про надання Міщенку М.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Мотокросній (біля буд. № 77)” (додається). 

 

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

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

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

реєстраційним № 1716. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2541 “Про надання Камборянц Л.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній, 8” (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 № 2754. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

Капітонова С.І., голови фракції ‟ВО ‟Свобода”, озвучив назви садових 

товариств, зазначених у проекті рішення.  

 

Капітонов С.І. вніс пропозицію виключити з проекту рішення пункти 4, 5 

стосовно надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність садівничому                             

товариству ‟ім. Тимірязєва” у зв’язку з проблемними питаннями, які 
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пов’язані з між керівництвом товариства. Запропонував зняти з розгляду 

проект рішення.  

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова фракції ‟Рідне 

місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”), проінформував, що 

питання врегульовано та проект рішення міської ради за реєстраційним                       

№ 2754 погоджено постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає зауважень, ставлю на голосування пропозицію 

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

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Демченко М.І., депутат міської ради (позафракційний), запропонував 

повернутися до голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним 

№ 2754 та підтримати його за виключенням пунктів 4, 5 до з’ясування всіх 

сумнівних обставин. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Демченка М.І. 

повернутися до голосування за проект рішення міської ради за реєстраційним 

№ 2754. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин Шамардін О.С. пояснив, що у 

даному питанні депутати дійшли згоди, тому його можна розглядати в цілому.  
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Капітонов С.В. наполіг на внесенні змін до проекту рішення в частині 

виключення пунктів 4, 5.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Капітонова С.І. виключити з проекту 

рішення міської ради за реєстраційним № 2754 пункти 4, 5. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

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

   

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2542 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається). 
 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2614.  

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція виключити з 

даного проекту рішення пункт 1. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2543 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається). 

 

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

надання ПрАТ ‟Кіровоградський ‟Облсількомунгосп” дозволу на                            

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

по вул. Преображенській, 26-б”. Проект рішення за реєстраційним № 2755. 

 

Вовенко О.А., начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

У юридичного управління міської ради є зауваження до даного проекту 

рішення щодо відсутності документального підтвердження права власності на 

частину земельної ділянки.  

 

Татарко Д.А., заступник начальника управління - начальник відділу 

представництва інтересів в судах юридичного управління міської ради, 

пояснив, що відносно частини земельної ділянки, зазначеної у проекті рішення, 

відсутні документи на право власності. 

 

Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова фракції ‟Рідне 

місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”), зауважив, що  

керівник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради мав  проінформувати профільну постійну комісію 

про зауваження юридичного управління до винесення питання на розгляд 

міської ради. Запропонував відтермінувати розгляд даного питання. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Шамардіна О.С. 

відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради за реєстраційним                     

№ 2755 та доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища спільно з юридичним управлінням 

міської ради внести ясність щодо даного питання. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

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

надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (у дворі будинку                          

№ 80)”. Проект рішення за реєстраційним № 2756. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2544 “Про надання Федитник Н.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80)” (додається). 

 

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

надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля буд. № 64-а)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2757. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2545 “Про надання Хмелю О.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній (біля буд. № 64-а)” (додається). 
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 11-м”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2758. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2546 “Про надання Бровку К.Е. дозволу на 

розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 11-м” (додається). 

 

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

надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на площі Дружби Народів (біля буд. № 3)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2759. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2547 “Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

площі Дружби Народів  (біля буд. № 3)” (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 буд. № 29)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2760. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2548 “Про надання Хоменку А.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (біля буд. № 29)” (додається). 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 19)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2761. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2549 “Про надання Ярошенку Ю.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Комарова (біля буд. № 19)” (додається). 

 

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

надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13,                      

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 2762. 

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” – 1. 
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Прийнято рішення № 2550 “Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13, корп. 1)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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

відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку                         

№ 72-в)”. Проект рішення за реєстраційним № 2469. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 25)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2616. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2551 “Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Фортечному (біля будинку № 25)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 6)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2647. 
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Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова фракції ‟Рідне 

місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановні колеги! 

Депутат міської ради Ларін А.С. вніс пропозицію перенести розгляд цього 

питання на наступне засідання сесії. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція відтермінувати розгляд даного проекту рішення та 

розглянути його на наступному засіданні міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

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

надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою по вул. Архангельській, 11-к”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2631. 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2552 “Про надання Білій А.Ф. дозволу                                              

на розроблення технічної документації із землеустрою                                             

по вул. Архангельській, 11-к” (додається). 

 

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

надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по Студентському бульвару (біля буд. № 4-а)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2638. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2553 “Про надання Блакитному П.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля буд. № 4-а)” (додається). 

 

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

надання Мамренко С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (ГК ‟Горняк”)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2639. 

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” – 2. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2692. 

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” – 2. 

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

надання Туркіній Д.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна, 3-р”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2169. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

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

відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна, 3-с”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2168. 

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” – 1. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сипливцю О.С дозволу на розроблення проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля буд. № 8)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2158. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2554 “Про надання Сипливцю О.С дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (біля буд. № 8)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13,                   

корп. 2)”. Проект рішення за реєстраційним № 2468. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2555 “Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (біля буд. № 13, корп. 2)” (додається). 

 

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

надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7                                                         

та № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 1732. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2556 “Про надання Кравченко Н.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9)” (додається). 
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Шамардін О.С., голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища (голова фракції ‟Рідне 

місто”, співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Андрію Павловичу! 

Є пропозиція повернутися до розгляду проекту рішення № 2469, а також 

озвучити свої принципові позиції стосовно непідтриманих проектів рішень, 

тому що нам необхідно буде повертатися та виносити ці питання на розгляд 

наступного засідання сесії міської ради. 

Якщо є принципові зауваження до вищезазначених питань, необхідно 

ставити на голосування пропозицію зняти з їх розгляду або приймати рішення 

про відмову. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіна О.С. щодо 

повернення до голосування по проекту рішення за реєстраційним № 2469. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

На вимогу керівників депутатських фракцій оголошую перерву в роботі 

п’ятнадцятої сесії міської ради.  

Друге засідання п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

Про час та дату проведення наступного засідання сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова         А.РАЙКОВИЧ 

 


