
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П Р О Т О К О Л  №  74 

третього засідання двадцять другої сесії  

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 06 жовтня 2020 року м. Кропивницький 

 

Третє засідання двадцять другої сесії міської ради сьомого скликання 

відкриває міський голова А.Райкович. 

 

А.Райкович, міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На третє засідання двадцять другої сесії міської ради прибуло та 

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

проведення засідання сесії, є.  

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова А.Райкович надав слово громадянам міста, 

які записалися на виступ: 

 

Г.Орєшкову, який звернувся до депутатів як до представників 

територіальної громади міста з проханням пояснити підходи у вирішенні 

питань щодо регулювання земельних відносин та зміни цільового призначення 

земельних ділянок, наданих учасникам ООС під розміщення гаражів. Закликав 

при прийнятті рішень міської ради керуватися інтересами містян.  

 
На виступ Г.Орєшкова О.Шамардін, голова постійної комісії міської 

ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища, зауважив, що 

вищезазначені земельні ділянки виділялись у 2008 році, тому не пов’язані з 

учасниками ООС (АТО). 
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Т.Даниловій, яка звернулась до депутатів та міського голови з проханням 

втрутитись та посприяти у вирішенні конфліктної ситуації між 

адміністрацією та підприємцями, які здійснюють свою господарську 

діяльність на ринку ‟Європейський”. 

А.Райкович пояснив, що питання, порушене у виступі Т.Данилової, може 

бути врегульовано виключно у судовому порядку. Запевнив, що Міська рада 

міста Кропивницького не відсторониться від позиції захисту інтересів 

громади і підприємців міста та виступатиме третьою стороною при 

розгляді питання в суді. 

 

Н.Саміловій, представнику Громадської ради при Виконавчому комітеті 

Міської ради міста Кропивницького, яка висловила зауваження відносно 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста від 28.07.2020 № 325 ‟Про 

затвердження порядків” щодо соціального забезпечення пільгових категорій 

населення. Наголосила на необхідності надання високоякісних послуг 

учасникам бойових дій, які захищають спокій та добробут українців, а саме 

звернула увагу на запропоновані послуги із зубопротезування. Запропонувала 

розглянути розроблений Громадською радою альтернативний Порядок 

безоплатного зубопротезування для добровольців, учасників, ветеранів ООС 

(АТО), членів сімей загиблих з використанням дороговартісних матеріалів та 

передбачити відповідний фінансовий ресурс у бюджеті міста на 2021 рік. 

Навела статистичні дані про результати виконання у місті Кропивницькому 

вимог пункту 14 статті 12 Закону України ‟Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” в частині першочергового відведення 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва.  

Звернулась з проханням: 

1. Створити робочу групу з вивчення питання щодо забезпечення 

земельними ділянками учасників ООС (АТО), до складу якої включити 

представника від ветеранської спільноти. 

2. З метою забезпечення реалізації першочергового права учасників 

операції об’єднаних сил (АТО), членами родин загиблих на отримання 

земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і 

городництва доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, виконавчим органам міської ради 

провести інвентаризацію вільних земельних ділянок для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, 

зарезервувати їх за вищезазначеними особами та оприлюднити відповідну 

інформацію на офіційному сайті Міської ради міста Кропивницького. 

3. Зобов’язати виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького 

першочергово надати вільні землі для учасників ООС (АТО) та членів сімей 
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загиблих.  

4. Доручити відповідним виконавчим органам розробити проєкт 

запровадження грошової компенсації за неотримання земельних ділянок 

учасникам ООС (АТО) та членам сімей загиблих.  

Подякувала міському голові, секретарю, депутатам міської ради за 

співпрацю та запровадження проєктів, направлених на забезпечення 

соціального захисту учасників ООС (АТО) та членів їх родин.  

 

А.Райкович доручив профільним заступникам міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, управлінню соціального захисту міської 

ради опрацювати виступ представника Громадської ради при Виконавчому 

комітеті Міської ради міста Кропивницького Н.Самілової в частині 

можливостей міської ради відповідно до  делегованих повноважень органам  

місцевого самоврядування. Прокоментував ситуацію, пов’язану з виділенням 

земельних ділянок учасникам ООС (АТО). Запевнив, що Міська рада міста 

Кропивницького буде звертатись до керівництва держави з проханням 

передбачити механізм щодо виділення земельних ділянок, які знаходяться в 

іншому підпорядкуванні або мають інше зонування. Підтримав думку щодо 

необхідності запровадження механізму надання грошових компенсацій 

учасникам ООС (АТО), родинам загиблих за неотримані земельні ділянки. 

Пояснив, що у міському бюджеті на 2021 рік пропонується передбачити 

кошти на підтримку учасників ООС (АТО) та родин загиблих.  

 

Р.Логачову, який звернувся до депутатів з проханням створити робочу 

комісію з метою проведення перевірки законності виділення двох гектарів 

землі по вулиці Сонячній, 34, яка знаходилась на балансі Інгульської шахти, 

територія бази відпочинку ‟Гірник”, для оздоровлення працівників з 

подальшим поверненням зазначеної земельної ділянки до комунальної 

власності територіальної громади міста та створення там 

реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю, постраждалих внаслідок 

війни.  

А.Райкович доручив заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосіну, управлінню комунальної власності, 

управлінню з питань земельних ресурсів та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради підготувати інформаційну довідку 

відносно порушеного питання для ознайомлення депутатів. 

Р.Логачов звернув увагу на неналежне виконання своїх посадових 

обов’язків начальником відділу з питань праці Міської ради міста 

Кропивницького М.Рибаком щодо здійснення контролю за додержанням 

законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому 

законодавством, у зв’язку з чим міський бюджет втрачає надходження. 
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Міський голова прокоментував, що надасть відповідне доручення 

начальнику відділу з питань праці. 

 

О.Бринзі, представнику громадської організації ‟Батьківська рада 

Кропивницького”, яка порушила питання щодо недостатнього обсягу 

державної субвенції, який виділяється міському бюджету на фінансування 

галузі освіти, а саме на поділ класів на групи при вивченні окремих  

предметів, в тому числі української мови, у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста. Звернулась з проханням взяти на контроль це питання та 

доручити управлінню освіти міської ради опрацювати потребу у 

додатковому фінансуванні на 2021 рік, щоб передбачити ці кошти у міському 

бюджеті. Закликала депутатів не підтримувати питання щодо 

перерозподілу коштів, передбачених на проведення капітальних ремонтів у 

дошкільних та загальноосвітніх закладах міста. 

 

Міський голова звернувся до заступників міського голови взяти на 

контроль та опрацювати озвучені виступаючими зауваження, врахувати їх у 

роботі або в робочому порядку надати відповідні роз’яснення. 

 

А.Райкович на прохання депутата міської ради В.Смірнова запропонував 

вшанувати хвилиною мовчання пам'ять про курсантів та членів екіпажу, які 

загинули на Харківщині в результаті авіатрощі під час виконання навчального 

польоту. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

У роботі третього засідання двадцять другої сесії міської ради беруть 

участь: 

Ірина Жарова ‒ заступник голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

Президія у повному складі.  

 

Шановні депутати! 

Переходимо до формування порядку денного сесії.  

Нагадую, що залишились нерозглянутими питання: 

з пункту 233 (проєкт № 3031) з переліку, який містить 332 питання; 

з пункту 3 (проєкт № 2606) з переліку, який містить 54 питання; 

з пункту 1 (проєкт № 2872) з переліку, який містить 14 питань; 
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з пункту 2 (проєкт № 3719) з переліку, який містить 9 питань, що включені 

до порядку денного 08 вересня на другому засіданні двадцять другої сесії 

міської ради. 

 

Також вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських 

фракцій та груп, головами постійних комісій було запропоновано та 

підтримано пропозицію включити до порядку денного 16 додаткових 

загальних та 14 земельних питань. Перелік питань та матеріали вам роздано. 

Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного? 

 

І.Захаров, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення № 4303 ‟Про передачу Драгомирецькому Є.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти будинків                      

№ 30-а, 32-а)” (учасник бойових дій). 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна            

платформа – За життя”): 

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення № 4054 ‟Про надання Ілясовій Т.Г. дозволу на розроблення                                       

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 6/3”. Питання було знято з розгляду на першому засіданні, але 

зараз воно погоджено з депутатом. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Ларіна включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про надання Ілясовій Т.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 6/3”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4054. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
 

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

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

чи будуть розглядатися питання, які не набрали голосів на попередніх 
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засіданнях двадцять другої сесії міської ради, відтерміновані та зняті з 

розгляду питання. 
 

А.Райкович: 

Зараз депутати з голосу внесуть свої пропозиції, а потім визначимося 

відносно порядку розгляду питань.  

Депутат І.Захаров вніс пропозицію включити до порядку денного 

двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про передачу                            

Драгомирецькому Є.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                     

пров. Верхньовеселому (напроти будинків № 30-а, 32-а)”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 4303. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Прошу доручити управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища підготуватися до доповіді відносно 

додатково включених питань.  

 

Шановні колеги! 

У зв’язку з тим, що на минулому засіданні двадцять другої сесії міської 

ради при розгляді питань щодо регулювання земельних відносин були 

присутніми 24 депутати і більшість питань (з пункту 172 по пункт 232) не 

набрали необхідну кількість голосів, доцільно було б повернутись до розгляду 

цих питань, якщо депутати внесуть таку пропозицію. 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа – За життя”, міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Ми маємо дуже багато нерозглянутих питань, які чекають на вирішення 

декілька місяців. Пропоную розглянути ці питання, а не ті, що зараз вносяться 

з голосу. 

Пропоную продовжити розгляд питань порядку денного за порядком, а 

потім розглядати інші пропозиції. 
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А.Райкович: 

Нам необхідно сформувати порядок денний, а потім встановити порядок 

розгляду питань з урахуванням підтриманих пропозицій, які висловлюють 

депутати.  

Вчора на погоджувальній нараді було озвучено, що несправедливо було 

через мінімальну явку депутатів необґрунтовано не підтримати блок питань. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Хочу зауважити, що не всі з 14 додаткових питань щодо регулювання 

земельних відносин, розданих депутатам сьогодні, розглядалися постійною 

комісією. 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний): 

Пропоную продовжити розгляд питань порядку денного, доручити 

управлінню апарату міської ради підготувати список питань, які не були 

підтримані, та розглянути ці питання наприкінці.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

підтримав пропозицію депутата А.Кролевця. Зауважив, що депутатам 

пропонується розглянути зміни та доповнення до вже затвердженого 

порядку денного двадцять другої сесії міської ради. 

 

О.Цертій пояснив причину, чому порушив питання стосовно розгляду 

виключених питань та питань, які не набрали необхідну кількість голосів.  

 

А.Райкович: 

Вчора була домовленість повернутися й повторно розглянути питання 

щодо регулювання земельних відносин, які не набрали необхідної кількості 

голосів та включити до порядку денного виключені питання, відносно яких 

депутати дійшли згоди. Була узгоджена послідовність розгляду питань, а саме: 

завершити розгляд питань відповідно до затвердженого порядку денного, 

потім розглядати питання у послідовності відповідно до їх включення. 

Також головою постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища було озвучено, що шість із                                       

14 додаткових питань щодо регулювання земельних відносин, які були 

запропоновані депутатами до розгляду на погоджувальній нараді, не були 

розглянуті профільною постійною комісією. 

Я надав розпорядження Мосіну Олександру Володимировичу доручити 

начальнику управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища підготуватися по цих питаннях, щоб мати змогу 

надати відповідні роз’яснення. Депутати мають право з голосу вносити 
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пропозиції. Але була домовленість утримуватися від внесення питань для 

розгляду на сесіях без розгляду профільними постійними комісіями.  

Якщо узгоджений вчора порядок розгляду питань порушується, 

пропоную поставити на голосування пропозицію включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради 16 додаткових загальних питань, 

розглянути їх та всі питання порядку денного, а потім повернутись до 

пропозицій щодо включення до порядку денного додаткових питань або 

розгляду питань, які не набрали голосів. 

 

А.Кролевець: 

Пропоную продовжити розгляд питань порядку денного, після чого 

повернутись до розгляду питань, які не були підтримані на попередніх 

засіданнях двадцять другої сесії міської ради. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 3872 ‟Про затвердження земельної 

ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається на аукціоні”.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата Р.Розгачова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про затвердження 

земельної ділянки по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається на 

аукціоні”, проєкт рішення за реєстраційним № 3872. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

М.Бєжан, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”): 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4220 ‟Про надання ТОВ ‟АЛЬФА 

ГРАУНД” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Яновського, 65/52”. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата М.Бєжана включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про надання                                  

ТОВ ‟АЛЬФА ГРАУНД” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 4220. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4392 ‟Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 20.02.2018 № 1546” (у зв’язку із 

зміною юридичної назви релігійної організації). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.02.2018 № 1546”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 4392. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

В.Смірнов: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 3855 ‟Про передачу Тригорлому С.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля              

будинку № 55)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Смірнова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про передачу                      
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Тригорлому С.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Сергія 

Сєнчева (біля будинку № 55)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3855. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Зараз депутати вносять з голосу питання з розданого сьогодні 

додаткового переліку, який містить 14 питань. Пропоную включити ці питання 

до порядку денного списком. 

 

А.Райкович: 

У депутата О.Шамардіна інша думка. У цьому переліку є шість питань, 

які не розглядалися профільною постійною комісією. 

 

О.Цертій: 

Тоді прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради проєкт рішення за реєстраційним № 4322 ‟Про надання Коваленко Н.П. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 11/11, корп. 6)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Цертія включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про надання                          

Коваленко Н.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку                        

№ 11/11, корп. 6)”, проєкт рішення за реєстраційним № 4322. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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А.Табалов, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4391 ‟Про надання Коваленко Н.П. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 23)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Табалова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про надання                              

Коваленко Н.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 23)”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 4391. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 
 

А.Табалов: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4460 ‟Про продаж приватному 

підприємству приватній виробничій фірмі ‟Ацинус” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 63”.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Табалова включити до порядку 

денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про продаж приватному 

підприємству приватній виробничій фірмі ‟Ацинус” земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій Перспективній, 63”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 4460. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

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

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

Шановні депутати! 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 2691 ‟Про надання Адаменку В.М. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14, корп. 1)”. 

 

А.Райкович: 

Це питання не набрало голосів. До повторного розгляду питань ми будемо 

повертатися після голосування відносно всіх питань порядку денного. 

 

О.Краснокутський: 

Прошу включити до порядку денного двадцять другої сесії міської ради 

проєкт рішення за реєстраційним № 4234 ‟Про затвердження Фьодорову А.С. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по пров. Вузькому, 6”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Краснокутського включити до 

порядку денного двадцять другої сесії міської ради питання ‟Про 

затвердження Фьодорову А.С. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по пров. Вузькому, 6”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 4234. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 
 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, наголосив, що всі питання, включені до додаткового переліку та 

роздані депутатам, обговорювалися на погоджувальній нараді 05 жовтня                      

2020 року. Звернув увагу, що у вищезазначеному переліку містяться питання, 

які стосуються комунальних підприємств, але не погоджені профільною 

постійною комісією. Пояснив необхідність термінового розгляду зазначених 

питань. Запропонував постійній комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища розглянути ці питання під час 

перерви.  
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А.Райкович: 

Доцільно було б включити до порядку денного та розглянути питання 

‟Про надання КП ‟Управління будинками МРМК” дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                

вул. Великій Перспективній, 50”, проєкт рішення за реєстраційним № 4276. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Пропоную включити до порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради питання ‟Про надання КП ‟ЖЕО № 2” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській, 56”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 4277. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Пропоную включити до порядку денного двадцять другої сесії міської 

ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.08.2020 № 3392”, проєкт рішення за реєстраційним                  

№ 4409. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Чи є ще пропозиції щодо порядку денного двадцять другої сесії? Немає. 

Пропоную затвердити доповнення до порядку денного двадцять другої 

сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання в цілому з 

урахуванням додаткових загальних питань. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3535 “Про затвердження доповнень до порядку 

денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Згідно зі статтею 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

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

проголошуються заяви, оголошення, запитання. 

Слово має депутат М.Демченко. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), оголосив заяву щодо агресивності проведення 

передвиборчої кампанії політичною партією ‟За майбутнє”. Закликав 

присутніх під час проведення агітаційної роботи з повагою відноситись до 

громадян. 

Порушив питання про невиконання рішення міської ради, прийнятого за 

результатами розгляду депутатського запиту щодо пошкодження майна 

депутата міської ради. Наголосив на бездіяльності органів поліції у 

розслідуванні цього питання.  

Звернув увагу на недоліки у роботі медичних закладів міста. Навів 

приклад, коли мешканка міста не могла отримати безкоштовні ліки у зв’язку 

зі смертю сімейного лікаря. Звернувся з проханням до начальника управління 

охорони здоров’я міської ради навести лад у медичній галузі міста. 
Звинуватив міського голову у прикриванні злочинів, які відбуваються у 

міській раді. Нагадав про випадок, коли у порядку денному двадцять другої 

сесії міської ради до розділу питань щодо передачі безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам антитерористичної операції були включені 

питання стосовно громадян, які не мають такого статусу. Звинуватив голову 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища у неналежному розгляді питань, які виносяться на розгляд міської 

ради. Оголосив депутатське запитання з вимогою після перерви у засіданні 

сесії надати інформацію про осіб, які вчинили підлог відповідних документів. 

 

 

 



15 

 

А.Райкович: 

Чи є ще заяви, оголошення, запитання? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Протягом міжсесійного періоду від депутатів міської ради не надійшло 

письмових депутатських запитів. 

Чи є усні депутатські запити? Немає. 

Розглядається питання “Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо 

реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення                                   

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради                                                   

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4343 (доопрацьований). Доповідач О.Вовенко ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3536 “Про внесення змін та доповнень до 

Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради                             

міста Кропивницького від 15.02.2018 № 1429” (додається).  

 

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

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                                                              

м. Кропивницькому у жилі будинки”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 4345. Доповідач І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3537 “Про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки” 

(додається).  

 

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

передачу майна військовій частині А2077”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4348. Доповідач Ю.Копецький ‒ в.о. завідувача сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3538 “Про передачу майна військовій частині 

А2077” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького  

на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” (роздані пропозиції постійної комісії 

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

економічного розвитку). Проєкт рішення за реєстраційним № 4389. Доповідач 

Любов Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому                           

(з урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

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

депутатам ‒ додаються). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Р.Розгачова повернутись до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 4389. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 4389 

‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет міста Кропивницького  

на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” за основу і в цілому (з урахуванням 

пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, розданих 

депутатам ‒ додаються). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3539 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2020 рік” (код бюджету 11201100000)” 

(додається).  

 

А.Райкович: 

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”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4386 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                             
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т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

 

Т.Савченко пояснила запропонований у доопрацьованому проєкті рішення 

№ 4386 перерозподіл коштів по Програмі розвитку дорожнього господарства 

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

 

Міський голова додав, що кошти пропонується спрямувати на здійснення 

розрахунків за перерозподіл газу, щоб мати змогу розпочати опалювальний 

сезон. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3540 “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).  

 

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

внесення змін та доповнень 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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4387 (доопрацьований). 

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

комунального господарства міської ради. 

Суть питання така ж сама. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3541 “Про внесення змін та доповнень 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).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                             

від 31 січня 2019 року № 2275 ‟Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4390. Доповідач С.Коваленко ‒ начальник 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3542 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                  

від 14 лютого 2020 року № 3130 ‟Про затвердження Програми соціальної 

підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4415 

(доопрацьований). Доповідач О.Краснокутський ‒ директор міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3543 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130 ‟Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 

сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.27 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 25 депутатів, відсутні 18 депутатів. 

Кворум, необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

Депутат М.Демченко має слово для виступу. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), звернувся до міського голови з проханням 

надати відповідь на його депутатське запитання, озвучене до оголошення 

перерви.  

 

А.Райкович: 

Михайле Івановичу! 

Як і Ви, я знаходжусь сьогодні у сесійній залі, а відповідно до Правил 

внутрішнього трудового (службового) розпорядку для посадових осіб 

місцевого самоврядування та працівників виконавчих органів міської ради з 

12 до 13 години у працівників встановлена обідня перерва, тому спеціалісти 

відсутні на робочих місцях. 

Порушене питання в обов’язковому порядку буде розглянуто та надана 

відповідь. 

 

М.Демченко висловив своє відношення до згаданої ним ситуації. 

Зауважив, що хотів би, щоб громада почула відповідь на його депутатське 

запитання.  

 

Міський голова пояснив, що виконавець, який допустив відповідну 

помилку звільнений з займаної посади.  
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А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Продовжуємо роботу засідання сесії. 

Розглядається питання порядку денного “Про внесення змін до рішення 

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

чисельність та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради                                                       

міста Кропивницького” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 4416. Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони здоров’я 

міської ради. 

 

О.Макарук пояснила зміни, які пропонується внести до рішення міської 

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

штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”                                                           

(зі змінами)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3544 “Про внесення змін до рішення міської 

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

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”                      

(зі змінами)” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760  

‟Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4424 (доопрацьований). Доповідач С.Колодяжний ‒                              

в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

С.Колодяжний пояснив, що проєктом рішення пропонується здійснити 

перерозподіл видатків по Програмі соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки в межах 
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кошторису. Пояснив, що у зв’язку з технічною помилкою необхідно внести 

зміни до доопрацьованого проєкту рішення, а саме абзаци 2,3 вирішальної 

частини проєкту рішення викласти у редакції: 

‟у пункті 4 цифри “49,55” замінити на “45,55”, цифри “43,55” замінити 

на “39,55”; у пункті 5 цифри “41,44” замінити на “45,44”, цифри “24,0” 

замінити на “28,0”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3545 “Про внесення змін до рішення міської 

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

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2022 роки” (додається).  

 

А.Райкович: 
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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4442 

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

будівництва міської ради. 

 

Міський голова та начальник управління капітального будівництва 

міської ради на зауваження депутата А.Ніжнікової щодо необхідності 

ремонту харчоблоків у навчальних закладах міста пояснили, що виконання 

відповідних робіт мало б відбутися за умови співфінансування з державного 

бюджету, але у зв’язку з тим, що надходження субвенції з державного 

бюджету було відтерміновано, пропонується перенести термін виконання 

відповідних робіт на наступний бюджетний рік та провести коригування по 

Програмі капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення                            

міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки.  
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С.Білокінь проінформував, що відносно зазначених об’єктів вже 

проведено тендерні процедури, визначено підрядні організації та заключено 

договори.  

 

Міський голова наголосив, що для закладів освіти на 2020 рік                              

виділено 1 050 млн грн. 

 

Начальник управління капітального будівництва міської ради відповів на 

запитання депутатки В.Яремчук. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3546 “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).  

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2285 ‟Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4444 (доопрацьований). Доповідач О.Бабаєва ‒ начальник 

управління інформаційних технологій міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 3547 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285 ‟Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування                                                   

на 2019-2021 роки” (додається).  

 

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

питання, пов’язані з орендою майна, що належить до комунальної власності 

Кропивницької територіальної громади”. Проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 4445 (доопрацьований). Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

 

О.Колюка на прохання депутатки А.Ніжнікової пояснив, що 

доопрацьований проєкт рішення підготовлено з метою врегулювання питань, 

пов’язаних з особливостями передачі майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади, відповідно до вимог чинного 

законодавства.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3548 “Про деякі питання, пов’язані з орендою 

майна, що належить до комунальної власності Кропивницької 

територіальної громади” (додається).  

 

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

надання пільг зі сплати земельного податку у 2021 році”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4452. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

О.Вовенко перелічив категорії юридичних осіб, яким пропонується 

надати 100-відсоткові пільги зі сплати земельного податку у 2021 році. 

Відповів на запитання депутата С.Бойка. На виконання доручення постійної 

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

соціально-економічного розвитку озвучив втрати міського бюджету в разі 
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включення за клопотанням Кіровоградської обласної ради до переліку 

юридичних осіб, яким відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України надаються пільги зі сплати земельного податку, закладів 

охорони здоров’я обласного підпорядкування.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3549 “Про надання пільг зі сплати земельного 

податку у 2021 році” (додається).  

 

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

надання повноважень”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4459. Доповідач 

Т.Тимоховська ‒ начальник управління з питань захисту прав дітей міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 3550 “Про надання повноважень” (додається).

  

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Міської програми із забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним                            

№ 4414. Доповідач С.Колодяжний ‒ в.о. заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради. 

 

С.Колодяжний проінформував, що проєкт рішення розроблений 

управлінням молоді та спорту міської ради за ініціативи депутатки 

К.Шамардіної. 
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С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

запитав, яким чином управління молоді і спорту забезпечить виконання 

вищезазначеної програми, особливо в частині торгівлі людьми.  

 

С.Колодяжний пояснив, що проєкт Міської програми із забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки  

ґрунтується на положеннях Конституції України, міжнародних документів 

з питань гендерної рівності, підписаних Україною, Європейською хартією 

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. Зауважив, що питання, 

які стосуються управління молоді і спорту міської ради ‒ це співпраця з 

правоохоронними органами.  

 

К.Шамардіна, депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Рідне місто”, депутатська група ‟Рідний край”, голова міжфракційного 

депутатського об’єднання ‟Рівні можливості”), зауважила, що завданням 

виконавчих органів міської ради є проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків органи місцевої 

влади мають співпрацювати з органами поліції. 

 

С.Капітонов висловив свою думку відносно положень проєкту рішення.  

 

С.Колодяжний на прохання депутата С.Капітонова пояснив поняття 

гендерно орієнтованого бюджетування.  

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна, членкиня 

міжфракційного депутатського об’єднання ‟Рівні можливості”), виступила 

на підтримку проєкту Міської програми із забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки та запропонувала 

створити робочу групу, яка буде здійснювати контроль за виконанням 

вищезазначеної програми. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”), висловив свою думку стосовно розділу І проєкту програми. 

Враховуючи зауваження депутатів, запропонував відтермінувати розгляд 

проєкту рішення № 4414 та відправити його на доопрацювання. 

 

С.Капітонов погодився з пропозицією депутата В.Смірнова та висловив 

зауваження до розділу ІІІ проєкту Міської програми із забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки. 
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К.Шамардіна пояснила, що проєкт рішення міської ради № 4414 – це 

результат роботи міжфракційного депутатського об’єднання ‟Рівні 

можливості”, за ініціативи якого місто приєдналося до Європейської хартії 

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад, для виконання якої 

протягом двох років необхідно скласти план дій. Зазначила, що пункти 

проєкту Міської програми із забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків на 2021-2023 роки можна включити до плану дій і таким чином 

виконати взяті на себе зобов’язання. Запропонувала депутатам озвучити 

пропозиції та внести їх до проєкту Міської програми.  

 

О.Краснокутський пояснив, що до винесення проєкту Міської програми із 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки 

на розгляд міської ради було проведено значний обсяг роботи. Закликав  

депутатів підтримати проєкт рішення міської ради за реєстраційним                            

№ 4414. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), прокоментував, що проєкт 

рішення міської ради за реєстраційним № 4414 не несе конкретики, є 

нежиттєздатним, а більшість пунктів проєкту Міської програми із 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2021-2023 роки 

дублюють положення Закону України ‟Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків”. Запропонував відправити проєкт рішення на 

доопрацювання.  

 

А.Райкович: 

В ході обговорення проєкту рішення надійшли пропозиції від депутатів 

С.Капітонова, В.Смірнова, О.Цертія відтермінувати розгляд проєкту рішення 

та відправити його на доопрацювання. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу і 

в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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 Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією слайдів та озвучує 

рекомендації постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 

 

Розглядаємо питання “Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3031. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3551 “Про передачу Негруц Г.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 41)” 

(додається). 

 

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

передачу Миценку В.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3534. 
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О.Вовенко на запитання депутата М.Демченка відповів, що міською 

радою було надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою і питання 

стосується передачі у власність земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Автомоновій К.Б. безоплатно у власність земельної ділянки                        

по вул. Яновського (біля будинку № 159)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3512. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Власовій С.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Шевченка (біля будинку № 60-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3242. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 5. 

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

передачу Хоменку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по вул. Дворцовій (біля будинку № 29)”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3395. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), зауважив, що депутати не випадково не 

голосують за питання щодо виділення земельних ділянок громадянам під 

будівництво гаражів у дворах будинків. Закликав не підтримувати такі 

проєкти рішень.  

 

О.Вовенко на запитання депутата С.Бойка відповів, що міською радою 

було надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою і питання 

стосується передачі у власність земельної ділянки. 

 

А.Райкович: 

Михайле Івановичу! 

Це принципове питання. Міська рада може прийняти рішення, щоб не 

розглядати питання виділення земельних ділянок під гаражі, але так 

трапилося, що протягом багатьох років земельні ділянки виділялися і на 

прибудинкових територіях зорганізувалися невеликі гаражні кооперативи.  

Люди звернулися з заявами, тому питання необхідно винести на розгляд 

міської ради, а депутати мають визначитися.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення за основу і 

в цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Смолію П.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Яновського (біля будинку № 52)”. Проєкт рішення за реєстраційним        

№ 3386. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3552 “Про передачу Смолію П.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 52)” 

(додається). 

 

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

передачу Дубівці О.О., Дубівці І.В. безоплатно у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Соборній, 20-а”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3401. 

 

О.Вовенко пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Синиці П.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля будинку № 12-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3361. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 
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С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), як 

член постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища, рекомендував доповідачу детально пояснювати 

проєкти рішень. Пояснив, що у дворах по бульвару Студентському гаражі 

розміщені на місці господарських споруд (сараїв). Запропонував не відмовляти 

заявникам у таких питаннях. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, проінформував, що кожне питання, винесене на розгляд міської 

ради, одноголосно рекомендовано профільною постійною комісією до 

розгляду, є графічні матеріали.  

 

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

передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 3310. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

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

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3244. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 
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О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища: 

Андрію Павловичу! 

Щойно було розглянуто проєкт рішення за реєстраційним № 3244. У 

заявника ‒ дитина з інвалідністю. Гараж ‒ існуючий.  

Питання розглядалося профільною постійною комісією. Зауважень 

немає, а на сесії немає підтримки. 

 

А.Райкович: 

У мене таких даних немає. Роз’яснюйте! Профільна комісія розглядала 

деталізовано кожну заяву. 

 

Шановні депутати! 

Прозвучали зауваження від депутатів. Дослухайтесь, будь ласка, до цих 

зауважень. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів повернутися до голосування відносно 

проєкту рішення № 3244. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Гончар Н.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля 

будинку № 73)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3244. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3553 “Про передачу Гончар Н.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку                            

№ 73)” (додається). 
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О.Артюх, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Пропоную повернутися до голосування відносно проєкту рішення № 3310 

‟Про передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата О.Артюха повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення № 3310. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Підкевичу М.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку                        

№ 64)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3310. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3554 “Про передачу Підкевичу М.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 64)” (додається). 

 

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

передачу Душкіній Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 13)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3552. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3555 “Про передачу Душкіній Л.Б. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку                    

№ 13)” (додається). 

 

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

передачу Константіновій Л.Б. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Преображенській (біля будинку № 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3662. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується існуючого гаража, на який 

є зареєстроване право власності. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3556 “Про передачу Константіновій Л.Б. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку № 6)” (додається). 

 

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

передачу Майстренко М.І. безоплатно у власність земельної ділянки                              

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3856. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3557 “Про передачу Майстренко М.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма (біля 

будинку № 2)” (додається). 

 

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

передачу Сєрікову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корпус 2)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3851. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується виділення вільної земельної 

ділянки для учасника ООС (АТО) поруч з існуючими гаражами. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3558 “Про передачу Сєрікову В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 

№ 16, корпус 2)” (додається). 

 

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

передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3802. 

 

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

Ляшка, депутатська група ‟Європейський вибір”), повідомив, що гараж 

заважатиме проїзду транспорту до будинку, а також пояснив, що поруч 

проходить дорога до школи. 
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О.Вовенко відповів, що всі проєкти рішень міської ради щодо регулювання 

земельних відносин погоджуються управлінням містобудування та 

архітектури. Пояснив, що проєкт рішення стосується особи з інвалідністю.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Соколовському Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 26, корп 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3612. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується особи з інвалідністю 

ІІ групи.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Пшедромирському І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3707. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується учасника бойових дій, 

інваліда війни ІІІ групи.  
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кадацькій Т.П. безоплатно у власність земельної ділянки на площі 

Дружби Народів (біля будинку № 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним                    

№ 3722. 

 

О.Вовенко на прохання депутатів пояснив, що на зазначеній земельній 

ділянці тривалий час знаходився металевий гараж, який потім було 

демонтовано. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Барсегян А.Г. безоплатно у власність земельної ділянки                              

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 16/7)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3729. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 16, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 11. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Бірюковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по просп. Перемоги (біля будинку № 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним                  

№ 3723. 

 

О.Вовенко, пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3559 “Про передачу Бірюковій Г.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Було пропущене питання “Про передачу Коротич Г.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3632. Пропоную розглянути його зараз. 

 

О.Вовенко пояснив, що зазначеній у проєкті рішення земельній ділянці 

присвоєно кадастровий номер і там розташовано існуючий гараж. 

Продемонстрував місце розташування гаража на карті. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3560 “Про передачу Коротич Г.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних” (додається). 

 

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

передачу Медведєву О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Генерала Жадова (навпроти будинку № 28, корп. 5)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3687. 

 

О.Вовенко пояснив, що це існуючий гараж, заявник ‒ учасник бойових дій. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Майстренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3857. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний), пояснив місце 

розташування гаража. Зазначив, що питання стосується особи з 

інвалідністю. 

 

О.Вовенко відповів на запитання депутата М.Демченка, що земельна 

ділянка, зазначена у проєкті рішення, має площу 90 кв.м. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Пацюк Г.К. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля будинку № 3-б)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3746. 

 

О.Вовенко пояснив, що гараж збудовано на місці господарської споруди 

(сараю). 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3561 “Про передачу Пацюк Г.К. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку                            

№ 3-б)” (додається). 

 

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

передачу Зосімовій Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Кропивницького (напроти житлового будинку № 14)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3800. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Табалов, секретар міської ради, пояснив, що заявник звертався до нього 

на особистому прийомі та відносно зазначеного питання відсутні 

зауваження. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3562 “Про передачу Зосімовій Л.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (напроти житлового 

будинку № 14)” (додається). 

 

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

передачу Воленко Т.Й. безоплатно у власність земельної ділянки                               

по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 30)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3142. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується існуючого гаража та 

продемонстрував місце розташування земельної ділянки на карті. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки                           

по вул. Шульгиних, 32”. Проєкт рішення за реєстраційним № 1955. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3563 “Про передачу Мусіновій А.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32” (додається). 

 

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

передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2810. 

 

О.Вовенко пояснив, що питання стосується вільної земельної ділянки, 

поруч з якою вже встановлені гаражі.  

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

О.Вовенко на зауваження депутата Ю.Деркаченка пояснив, що озвучує 

інформацію відносно існування гаражів на прохання депутатів. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), висловив своє відношення до 

проєктів рішень міської ради щодо передачі у власність земельних ділянок під 

будівництво гаражів. Зауважив, що голова постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища не пояснює питання. 

 

Міський голова погодився з думкою М.Демченка, що кожен депутат має 

чітко та аргументовано надавати інформацію відносно гаражів, 

розташованих на закріпленій за його виборчим округом території. 
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Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення № 2810 

‟Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата Р.Розгачова повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення № 2810. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Вожжовій О.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 5)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2810. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3564 “Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку                           

№ 5)” (додається). 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення № 3857 

‟Про передачу Майстренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Бєлова повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення № 3857. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу                         

Майстренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                           

по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 2)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3857. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3565 “Про передачу Майстренку В.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Тамма (біля 

будинку № 2)” (додається). 

 

В.Ксеніч, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення № 3395 

“Про передачу Хоменку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки                              

по вул. Дворцовій (біля будинку № 29)”. Питання стосується гаража, 

побудованого за радянських часів. 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата В.Ксеніча повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення № 3395. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
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Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Хоменку А.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку                       

№ 29)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3395. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3566 “Про передачу Хоменку А.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 29)” 

(додається). 

 

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

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

Студентському бульвару (біля будинку № 10)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3397. 

 

О.Вовенко пояснив, що зазначена у проєкті рішення земельна ділянка 

розташована поруч з існуючими гаражами. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3567 “Про передачу Великій Н.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по бульвару Студентському (біля будинку                          

№ 10)” (додається). 

 

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

передачу Загуменній А.О. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Гоголя (біля будинку № 78)”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3396. 
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О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується вільної земельної 

ділянки. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 3568 “Про передачу Загуменній А.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку                    

№ 78)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Крепак Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по бульвару 

Студентському (біля будинку № 7)”. Проєкт рішення за реєстраційним                                     

№ 3437. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3569 “Про передачу Крепак Л.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по бульвару Студентському (біля                

будинку № 7)” (додається). 

 

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

передачу Громовому С.В. у власність земельної ділянки на площі Дружби 

народів, 3-ж”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3202. 

 

О.Вовенко пояснив, що відносно зазначеного у проєкті рішення гаража є 

право власності. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3570 “Про передачу Громовому С.В. у власність 

земельної ділянки на площі Дружби народів, 3-ж” (додається). 

 

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

передачу Хлевіцькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                 

по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3446. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті 

вулиць Андріївської та Биковської”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3436. 

 

О.Вовенко пояснив, що зазначена у проєкті рішення земельна ділянка 

знаходиться поряд з існуючою гаражною забудовою. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 8. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Бровку К.Е. безоплатно у власність земельної ділянки                                                

по вул. Великій Перспективній, 11-м”. Проєкт рішення за реєстраційним                  

№ 3702. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується земельної ділянки, яка 

знаходиться поряд з існуючою гаражною забудовою у дворі житлового 

будинку. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

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

передачу Блакитному П.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

Студентському бульвару (у дворі житлового будинку № 4-а)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3688. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується існуючого гаража. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3571 “Про передачу Блакитному П.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по бульвару Студентському                    

(у дворі житлового будинку № 4-а)” (додається). 

 

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

передачу Ніколаєвій Л.Е. безоплатно у власність земельної ділянки                          

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3836. 

 

О.Вовенко пояснив, що зазначена у проєкті рішення земельна ділянка 

знаходиться на території гаражного кооперативу ‟Дружба”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3572 “Про передачу Ніколаєвій Л.Е. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається). 

 

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

передачу Сікорському М.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Академіка Корольова, 24-а, Товариство автолюбителів “Дружба”, 

ділянка № 673”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3896. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3573 “Про передачу Сікорському М.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка                                    

Корольова, 24-а” (додається). 

 

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

передачу Мамедову Р.А. безоплатно у власність земельної ділянки                           

по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3814. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3574 “Про передачу Мамедову Р.А. безоплатно 

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

корп. 1)” (додається). 

 

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

передачу Замедянській Н.М. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Шульгиних (біля будинку № 26/50)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3797. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується земельної ділянки, яка 

знаходиться поряд з існуючою гаражною забудовою. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3575 “Про передачу Замедянській Н.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля 

будинку № 26/50)” (додається). 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа – За життя”): 

Шановні колеги! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення № 3722 

‟Про передачу Кадацькій Т.П. безоплатно у власність земельної ділянки на 

площі Дружби Народів (біля будинку № 3)”. Люди телефонують і пояснюють, 

що заявниця ‒ Кадацька Т.П., є особою з інвалідністю. Спочатку питанням 

займався її батько, але він помер. Це існуючий гараж. 

Також прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення                        

№ 3802 ‟Про передачу Сипливцю О.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. На зазначеній в проєкті 

рішення земельній ділянці встановлено існуючий залізний гараж. Стосується 

особи з інвалідністю ІІ групи. У доповіді було сказано, що це вільна земельна 

ділянка. 
 

А.Райкович: 

Пропоную завершити розгляд блоку питань стосовно гаражів, а потім 

перейти до голосування за пропозиції депутатів. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Федитник Н.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3801. 

 

О.Вовенко пояснив, що проєкт рішення стосується вдови загиблого 

учасника ООС (АТО). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 3576 “Про передачу Федитник Н.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Кропивницького (у дворі будинку                    

№ 80)” (додається). 
 

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

передачу Білій А.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Архангельській, 11-к”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4039. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3577 “Про передачу Білій А.Ф. безоплатно у 

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

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Ларіна повернутися до голосування 

відносно проєкту рішення № 3722. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа – За життя”), пояснив основні положення проєкту рішення                               

№ 3722. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член депутатської 

групи ‟Європейський вибір”), зауважив, що інформацію, озвучену депутатом 

А.Ларіним, треба перевірити. 

 

А.Райкович: 

Повторно ставлю на голосування питання “Про передачу Кадацькій Т.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки на площі Дружби Народів (біля 

будинку № 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3722. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3578 “Про передачу Кадацькій Т.П. безоплатно 

у власність земельної ділянки на площі Дружби Народів (біля будинку                    

№ 3)” (додається). 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа – За життя”), зазначив, що у доповіді відносно проєкту рішення 

за реєстраційним № 3802 доповідач проінформував про вільну земельну 

ділянку. Зауважив, що проєкт рішення, заявником якого є особа з 

інвалідністю, стосується існуючого металевого гаража. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, депутатська група 

‟Європейський вибір”), зауважив, що знову інформація, озвучена депутатом  

А.Ларіним, відрізняється від інформації, озвученої начальником управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Запропонував перевірити цю інформацію. 

 

О.Вовенко відповів, що проєкт рішення № 3802 дійсно стосується особи 

з інвалідністю, але за його інформацією питання стосується вільної земельної 

ділянки. 

 

А.Райкович: 

Пропоную перевірити інформацію відносно порушеного питання та 

розглянути його за необхідності на наступному засіданні сесії. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

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

Шановний Андрію Павловичу! 

На минулому засіданні сесії розглядався проєкт рішення № 2691 ‟Про 

надання Адаменку В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 14,                    

корп. 1)” (питання за порядковим № 232), який не набрав голосів (не вистачило 

одного голосу).  

Заявник ‒ ветеран війни в Афганістані, ліквідатор аварії на 

Чорнобильській АЕС, інвалід ІІ групи, письмово звернувся з проханням 

повторно розглянути це питання, тому пропоную повернутись сьогодні до 

розгляду цього питання. 
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С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”): 

Шановні колеги! 

На початку сесійного засідання ми домовилися про повернення до 

голосування відносно непідтриманих питань після розгляду всіх питань, 

включених до порядку денного. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний, член 

депутатської групи ‟Європейський вибір”): 

Відповідно до вимог Регламенту зараз необхідно оголосити перерву. 

 

А.Райкович: 

Є пропозиція продовжити роботу третього засідання сесії без перерви. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування (процедурне рішення): 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Продовжуємо роботу. Розглядаємо питання порядку денного “Про 

надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки                                                     

по вул. Габдрахманова, 3”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3562. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3579 “Про надання дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 3” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3278. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3580 “Про надання Масаликіну А.І. дозволу на 

передачу в суборенду земельних ділянок” (додається). 

 

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

надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки                                           

по вул. Яновського, 155”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3176. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3581 “Про надання згоди на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Яновського, 155” (додається). 

 

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

надання дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по                                     

просп. Винниченка, 1-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3968. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3582 “Про надання дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-б” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КНП ‟ОК Госпіталь ВВ КОР” дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Короленка, 58”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3084. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3583 “Про надання КНП “ОК Госпіталь                         

ВВ КОР” дозволу на проведення інвентаризації земель по                                           

вул. Короленка, 58” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання казенному підприємству “Кіровгеологія” дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Лінія 5-а, 26”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3531. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3584 “Про надання казенному підприємству 

“Кіровгеологія” дозволу на проведення інвентаризації земель по                    

вул. Лінія 5-а, 26” (додається). 

 

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

надання ТОВ “Ласка-Кіровоград” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Руслана 

Слободянюка, 215”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3570. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 



58 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3585 “Про надання ТОВ “Ласка-Кіровоград” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Руслана Слободянюка, 215” (додається). 

 

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

надання приватній фірмі “Марсель” дозволу на розроблення технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки по вул. Тургенєва, 65”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3712. 

 

О.Вовенко пояснив, що у підприємства є державний акт на право 

постійного користування земельною ділянкою. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3586 “Про надання приватній фірмі “Марсель” 

дозволу на розроблення технічної документації щодо інвентаризації 

земельної ділянки по вул. Тургенєва, 65” (додається). 

 

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

надання ДП “ІНТАРАГРО” ТОВ “УКРАПЕКСГРУП” дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Руслана Слободянюка”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2255. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3587 “Про надання ДП “ІНТАРАГРО”                             

ТОВ “УКРАПЕКСГРУП” дозволу на проведення інвентаризації земель 

по вул. Руслана Слободянюка” (додається). 

 

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

надання Розгачову Я.О. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 4061. 

 

Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), заявив, що не братиме участі у 

голосуванні у зв’язку із конфліктом інтересів. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Не прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 4061. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція повернутися до голосування відносно проєкту 

рішення за реєстраційним № 4061 ‟Про надання Розгачову Я.О. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Дворцовій, 33/38”. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

 



60 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 
 

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

надання Кіровоградській автомобільній школі дозволу на розроблення 

технічної документації щодо інвентаризації земельної ділянки                                     

по вул. Короленка, 68”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3583. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” –25 , 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3588 “Про надання Кіровоградській 

автомобільній школі ТСО України дозволу на розроблення технічної 

документації щодо інвентаризації земельної ділянки по                                                    

вул. Короленка, 68” (додається). 

 

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

надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3385. 

 

О.Вовенко надав інформацію про місце розташування земельних ділянок 

та повідомив, що на земельні ділянки, зазначені у проєкті рішення, є право 

власності. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 3589 “Про надання дозволів на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання приватному акціонерному товариству “Укропткульттовари” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Родниковій, 88”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3540. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3590 “Про надання приватному акціонерному 

товариству “Укропткульттовари” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Родниковій, 88” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ВАТ “Кіровоградгаз” дозволів на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по 

місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3668. 

 

О.Вовенко на прохання депутата М.Демченка зачитав адреси земельних 

ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 3591 “Про надання ВАТ “Кіровоградгаз” 

дозволів на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по місту 

Кропивницькому” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Медтехсервіс” дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Індустріальній, 62”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3085. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3592 “Про надання ТОВ ‟Медтехсервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                               

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                             

по вул. Індустріальній, 62” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Кропивницькій міській державній лікарні ветеринарної медицини 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Мінській, 151”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3532. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3593 “Про надання Кропивницькій міській 

державній лікарні ветеринарної медицини дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Мінській, 151” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Леваневського, 2-к”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3584. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3594 “Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на розроблення                                      

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

по вул. Леваневського, 2-к” (додається). 

 

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

надання Комунальному закладу ‟Кіровоградський обласний онкологічний 

диспансер” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3473. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3595 “Про надання Комунальному закладу 

‟Кіровоградський обласний онкологічний диспансер” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Ялтинській, 1” (додається). 

 

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

надання Помісній Церкві Євангельських християн-баптистів                                           

м. Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                       

вул. Вознесенській, 67/57”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3470. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3596 “Про надання Помісній Церкві 

Євангельських християн-баптистів м. Кропивницького дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Вознесенській, 67/57” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання АТ КБ “ПРИВАТБАНК” дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне користування                                              

по вул. Короленка, 60”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3788. 

 

О.Вовенко на прохання депутата О.Краснокутського пояснив місце 

розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3597 “Про надання АТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування по вул. Короленка, 60” (додається). 

 

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

надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
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(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кільцевій, 34-а”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3685. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3598 “Про надання Кропивницькій районній 

раді Кіровоградської області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Кільцевій, 34-а” (додається). 

 

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

надання ОСББ “Ізумрудний” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування                                        

по вул. Космонавта Попова, 22 (корп. 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним      

№ 3834. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3599 “Про надання ОСББ “Ізумрудний” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у постійне користування по вул. Космонавта Попова, 22                       

(корп. 2)” (додається). 

 

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

надання ОСББ “Волкова-8” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у постійне користування по                                              

вул. Волкова, 8 (корп. 1, 2, 3)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3829. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3600 “Про надання ОСББ “Волкова-8” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування по вул. Волкова, 8 (корп. 1, 2, 3)” (додається). 

 

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

надання ОСББ “Колоски” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. Юрія 

Коваленка, 9”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3892. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3601 “Про надання ОСББ “Колоски” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування по вул. Юрія Коваленка, 9” (додається). 

 

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

надання Кропивницькому коледжу механізації сільського господарства 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 151”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3642. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 3602 “Про надання Кропивницькому коледжу 

механізації сільського господарства дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 151” (додається). 

 

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

надання Державному регіональному проектно-вишукувальному інституту 

“Дніпродіпроводгосп” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

пров. Експериментальному, 4”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3755. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3603 “Про надання Державному регіональному 

проектно-вишукувальному інституту “Дніпродіпроводгосп” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по пров. Експериментальному, 4” 

(додається). 

 

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

надання Кіровоградському обласному шкірно-венерологічному диспансеру 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 1”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3751. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 3604 “Про надання Кіровоградському 

обласному шкірно-венерологічному диспансеру дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по вул. Комарова, 1” (додається). 

 

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

надання комунальному підприємству “Регіональний центр розвитку послуг” 

Кіровоградської обласної ради дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по 

місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3703. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3605 “Про надання комунальному 

підприємству “Регіональний центр розвитку послуг” Кіровоградської 

обласної ради дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по 

місту Кропивницькому” (додається). 

 

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

надання “Льотній академії НАУ” дозволу на проведення інвентаризації 

земель”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2830. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3606 “Про надання Льотній академії НАУ 

дозволу на проведення інвентаризації земель” (додається). 

 

 

 



69 

 

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

надання КП “РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Дворцовій, 5/5”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3810 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3607 “Про надання КП “РЕГІОНАЛЬНИЙ 

ЦЕНТР РОЗВИТКУ ПОСЛУГ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 5/5” (додається). 

 

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

надання ТОВ “Агрокомплектсервіс” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Мурманській, 3”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3621. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3608 “Про надання ТОВ “Агрокомплектсервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                        

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                        

по вул. Мурманській, 3” (додається). 

 

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

надання державному підприємству “Український державний головний 

науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних 

вишукувань УКРНДІІНТВ” дозволу на розроблення технічної документації із 
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землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                          

по вул. Генерала Родимцева, 125-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3731. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3609 “Про надання державному підприємству 

“Український державний головний науково-дослідний і виробничий 

інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 125-а” (додається). 

 

 

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

передачу Державному підприємству “Державний центр сертифікації і 

експертизи сільськогосподарської продукції” в постійне користування 

земельної ділянки по вул. Покровській, 8”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3748. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3610 “Про передачу Державному підприємству 

“Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 

продукції” в постійне користування земельної ділянки                                                            

по вул. Покровській, 8” (додається). 

 

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

надання КП ПО УПРАВЛІННЮ БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                               
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по вул. Архітектора Паученка, 64/53”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 3835. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3611 “Про надання КП ПО УПРАВЛІННЮ 

БУДИНКАМИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ дозволу                         

на розроблення технічної документації із землеустрою                                     

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                           

по вул. Архітектора Паученка, 64/53” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ОКП “Кіровоградське ООБТІ” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгиних, 12”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3891. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3612 “Про надання ОКП “Кіровоградське 

ООБТІ” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шульгиних, 12” (додається). 

 

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

припинення ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною 

ділянкою по вул. Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним                        

№ 3783. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3613 “Про припинення                                                                      

ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною ділянкою                          

по вул. Кропивницького” (додається). 

 

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

припинення ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною 

ділянкою по вул. Яновського, 62-а (ДНЗ № 70)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3940. 

 

О.Вовенко на запитання депутатів А.Ларіна та А.Ніжнікової пояснив 

підстави щодо підготовки проєкту рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” –0 , 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3614 “Про припинення                                                                        

ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною ділянкою 

по вул. Яновського, 62-а (ДНЗ № 70)” (додається). 

 

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

припинення ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною 

ділянкою по вул. Фортеця (біля будинку № 21)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3941. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3615 “Про припинення                                                        

ПрАТ “Кіровоградобленерго” права користування земельною ділянкою 

по вул. Фортеця (біля будинку № 21)” (додається). 

 

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

припинення Костенко Ю.В. права користування земельною ділянкою                         

по вул. Варшавській, 90-а та надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3875. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3616 “Про припинення Костенко Ю.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Варшавській, 90-а та надання 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ФОП Сисоєвій С.А. права користування земельною ділянкою по 

вул. Гоголя, 91/46”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4007. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 3617 “Про припинення ФОП Сисоєвій С.А. 

права користування земельною ділянкою по вул. Гоголя, 91/46” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Корпорації “Система ССБ” права користування земельною 

ділянкою по вул. Гоголя, 70 та передачі ТОВ “Зартех” в оренду земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 70”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3153. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

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

відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3724. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3618 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 

№ 2930”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3600. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3619 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 08.10.2019 № 2930” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2012 № 1658”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3472. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3620 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24.04.2012 № 1658” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 

№ 2876”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3527. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3621 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 10.09.2019 № 2876” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 

№ 1442”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3606. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 15. 

Не прийнято. 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 № 1069”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3672. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 3622 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 07.12.2011 № 1069” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.11.2019 

№ 3037”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3781. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3623 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19.11.2019 № 3037” (додається). 

 

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

внесення змін до договорів оренди землі по місту Кропивницькому”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3873. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, повідомив, що управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природнього середовища спільно з юридичним управлінням 

міської ради опрацьовано питання щодо визначення орендних ставок для 

підприємств міста Кропивницького. Зазначив, що підприємства за 

попередньою нормативною грошовою оцінкою сплачували податок для 

будівель торгівлі у розмірі 12 %. Зауважив, що орендна ставка для будівель 

торгівлі по місту становить не більше 6 %. Пояснив, що на підставі звернень 

від керівників підприємств підготовлено проєкт рішення. Відповів на 

запитання депутата С.Бойка.  

 
С.Бойко, депутат міської ради (депутатська фракція Радикальної 

Партії Олега Ляшка, депутатська група ‟Європейський вибір”), виступив на 

підтримку проєкту рішення міської ради № 3873. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3624 “Про внесення змін до договорів оренди 

землі по місту Кропивницькому” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2014 № 3048”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 2965. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3625 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 24.04.2014 № 3048” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2009 № 2560”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3263. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3626 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15.09.2009 № 2560” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 

№ 2046”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3200. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3627 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 27.11.2018 № 2046” (додається). 

 

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

внесення змін до договору оренди землі по вул. Київській, 48-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3964 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3628 “Про внесення змін до договору оренди 

землі по вул. Київській, 48-а” (додається). 

 

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

внесення змін Куряті І.Й. до договору оренди земельної ділянки                                       

по пров. Цеховому, 3-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3937. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3629 “Про внесення змін до договору оренди 

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

 

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

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.11.2019 

№ 3021”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3732. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 3630 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19.11.2019 № 3021” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 10.09.2019 

№ 2880”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3745. 

 

О.Вовенко детально пояснив проєкт рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення за основу і в цілому. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 3631 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 10.09.2019 № 2880” (додається). 

 

А.Райкович: 

Ми розглянули перелік з 332 питань. 

 

М.Бєжан, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”): 

Шановні колеги! 

Перед тим, як перейти до розгляду інших переліків питань, включених до 

порядку денного, пропоную розглянути перенесені питання з цього переліку. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Шановні депутати! 

Станом на сьогодні дуже актуальними є питання щодо наповнення 

міського бюджету, тому просив би розглянути питання, внесені сьогодні до 

порядку денного, а саме: щодо продажу земельної ділянки та три питання, які 

стосуються комунальних підприємств. З продажу близько двох мільйонів 

надійде до міського бюджету. Відповідного проєктування потребує житловий 

будинок по вул. Генерала Жадова. Прошу розглянути та підтримати проєкти 

рішень за реєстраційними № 4460, 4276, 4277, 4409. 

Дякую. 

 

М.Бєжан: 

Андрію Павловичу! 
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Прошу поставити на голосування пропозицію щодо розгляду трьох 

питань, перенесених під час першого засідання двадцять другої сесії. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна            

платформа – За життя”): 

Шановні депутати! 

Я підтримую колегу ‒ депутата М.Бєжана. Також хотів би повідомити, що 

сьогодні на початку засідання сесії було включено три питання, які раніше 

були виключені. 

 

А.Райкович: 

Включені питання будуть розглядатися за чергою. 

 

В.Бєлов, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду проєкту рішення № 3538 ‟Про передачу 

Обслуговуючому кооперативу ‟Житлово-будівельний кооператив ‟Авіатор” 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України, 12”(питання 

за порядковим № 40 у переліку з 332 питань). 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

М.Бєжан запропонував повернутися до розгляду питань, включених до 

переліку з 332 пунктів.  

Є інший варіант ‒ продовжити розгляд питань, внесених до порядку 

денного за чергою, а потім повернутися до голосування за нерозглянуті 

питання. 

 

Депутати А.Кролевець, М.Демченко висловили свої думки щодо 

подальшого розгляду питань. 

 

М.Бєжан: 

Андрію Павловичу! 

Хочу пояснити, що запропоновані мною питання не розглядалися. 

Розгляд цих питань на першому засіданні двадцять другої сесії було 

відтерміновано на наступне засідання. Це три питання. 

Прошу поставити на голосування мою пропозицію.  

Дякую. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата М.Бєжана поставити на голосування 

питання, розгляд яких було перенесено на першому засіданні двадцять другої 

сесії. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

На першому засіданні двадцять другої сесії було перенесено розгляд 

питань: 

‟Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Алтайському, 28”, проєкт рішення за реєстраційним № 3471; 

‟Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки                                        

по вул. Волкова, 17”, проєкт рішення за реєстраційним № 3050 

(доопрацьований); 

‟Про передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки                                            

по вул. Волкова, 17”, проєкт рішення за реєстраційним № 3051 

(доопрацьований). 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу також розглянути проєкт рішення за реєстраційним № 4214 ‟Про                          

надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по                      

вул. Вокзальній, 33-б”.  

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата А.Кролевця розглянути проєкт 

рішення за реєстраційним № 4214 ‟Про надання Кріпаку С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Вокзальній, 33-б”. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 14, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Відповідно до пропозицій керівників фракцій оголошується перерва в 

роботі двадцять другої сесії міської ради. 
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Третє засідання двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

Про дату проведення наступного засідання двадцять другої сесії вам буде 

повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


