
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  8 

шостої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 07 вересня 2021 року  м. Кропивницький 

  

Райкович А.П., міський голова: 

Доброго дня, шановні депутати, представники громади, журналісти! 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної 

системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Шановні депутати! 

На шосту сесію міської ради прибув та зареєструвався 31 депутат. 

Відсутні 12 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Шосту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова надав слово громадянам міста, які записалися на 

виступ:  

 

Олійнику С.Є., який від імені профкому єдиної первинної профорганізації 

‟Гідросила” виступив на підтримку кандидатури Павла Штутмана на 

присвоєння звання Почесного громадянина міста. Відзначив його                              

заслуги перед територіальною громадою міста, внесок у розвиток 

вітчизняного машинобудування, у виробництво конкурентоспроможної 

продукції, створення нових робочих місць, сприяння підвищенню авторитету 

міста Кропивницького в Україні та за її межами, активну громадську 

позицію, меценатську діяльність. Закликав депутатів підтримати проєкт 

рішення міської ради № 664. 

 

Плетньову О.С., який порушив питання щодо необхідності реновації 

застарілого житлового фонду міста Кропивницького, співпраці міської ради 
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з Фондом енергоефективності – державною установою, яка надає 

інструменти для підтримки ініціатив щодо здійснення заходів з підвищення 

рівня енергоефективності житлових будинків, комфорту і якості життя 

жителів та заощадження коштів на сплаті за комунальні послуги. Закликав 

міського голову та депутатів посприяти у вирішенні питання щодо 

підписання Меморандуму про співпрацю з Фондом та створенні Програми 

щодо співфінансування на відновлення застарілого житлового фонду.  

 

Переверзєву О.Д., який порушив проблемні питання, пов’язані із 

доступністю осіб з інвалідністю до приміщень установ, закладів торгівлі, 

аптек та інших. Особливу увагу звернув на порушення обов’язкових вимог, 

умов, параметрів та технічних характеристик при встановленні пандусів. 

Крім того, звернувся з проханням розглянути можливість надання 

працівниками ЖЕО допомоги особам з інвалідністю у вирішенні їх житлово-

побутових проблем.  

 

Міський голова пояснив, що надання допомоги особам з інвалідністю 

відноситься до компетенції управлінь соціального захисту населення.  

Доручив начальнику управління з питань запобігання і виявлення корупції 

Шишку О.М. підготувати розпорядження щодо проведення перевірки 

доступності будівель і споруд міста для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп. Рекомендував заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Вергуну О.С., начальнику Головного 

управління житлово-комунального господарства Кухаренку В.І. дослухатись 

до системних зауважень громадян з вадами опорно-рухового апарату.  

 

Орєшкову Г.М., який висловив свою думку стосовно можливого підняття 

вартості разового проїзду одного пасажира на міських автобусних та 

тролейбусних маршрутах загального користування. Звернувся з проханням 

створити комісію у складі депутатів та громадських активістів для 

проведення перевірки щодо економічного обґрунтування підняття тарифів на 

міські пасажирські перевезення комунальним транспортом міста.  

 

Кубі С.І., який проінформував присутніх про результати обговорення з 

громадськістю питання щодо підняття вартості разового проїзду одного 

пасажира на міських автобусних та тролейбусних маршрутах загального 

користування. Відзначив, що більшість з присутніх погодилась на підняття 

тарифу. Проінформував щодо тарифної політики у галузі пасажирських 

перевезень у інших містах України, таких як Полтава, Миколаїв, Луцьк, 

Вінниця. Назвав передумови для підняття тарифів. Підсумував, що для 

вирішення багатьох з проблем, пов’язаних з тарифною політикою та 
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підвищенням рівня життя мешканців міста, необхідно розвивати економіку, 

залучати інвесторів, надавати допомогу бізнесу, створювати нові робочі 

місця та наповнювати бюджет територіальної громади. 

 

Згідно зі статтею 32 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова запропонував депутатам оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення.  

 

Артюх О.І., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), зачитав заяву депутатів 

Кропивницької міської ради від фракції Політичної партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА 

СОЛІДАРНІСТЬ” щодо фінансування закладів охорони здоров’я вторинного 

та третинного рівнів (додається). 

 

Міський голова доручив: 

1. Управлінню охорони здоров’я міської ради опрацювати заяву фракції 

Політичної партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” та підготувати 

відповідне звернення за його підписом на ім’я Міністра охорони здоров’я 

України.  

2. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради Світлані 

Балакірєвій взяти це питання на контроль.  

Також звернувся до заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Сергія Колодяжного з проханням порушити це 

питання під час робочої зустрічі з Міністром охорони здоров’я України в 

місті Одеса 09.09.2021. 

 

Ніжнікова А.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), проінформувала, що відповідно до 

даних електронної системи ProZorro за 2020 рік кількість ставок штатної 

одиниці спеціаліста ‒ уповноваженої особи у штатних розписах навчально-

виховних об’єднань має становити не менше 1,5. Відзначила, що закладам 

освіти доведено лише 0,5 ставки завдяки рішенню, прийнятому міською 

радою. Звернулась до міського голови з проханням доручити відповідним 

виконавчим органам міської ради опрацювати питання щодо введення до 

штатних розписів навчальних закладів міста додаткових ставок                       

спеціаліста ‒ уповноваженої особи. Пояснила, що на необхідну кількість 

ставок штатної одиниці спеціаліста ‒ уповноваженої особи безпосередньо 

впливає тільки здійснення закупівель у кожному окремому закладі, які мають 

самостійний баланс.  

 

Міський голова доручив начальнику управління освіти міської ради 

опрацювати питання, порушене депутаткою Ніжніковою А.О., та надати 

відповідь. Відповідальним визначити заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сергія Колодяжного. 
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Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернувся до керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Світлани Балакірєвої щодо реалізації його 

права на безперешкодний доступ до приймальні міського голови у приміщенні 

міської ради. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі шостої сесії міської ради беруть участь: 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

Стецюк В.Н. ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Марченко Л.М. ‒ староста Новенського старостинського округу; 

Ізотов В.А. – керівник Кропивницької окружної прокуратури; 

Ілик Р.І. ‒ генеральний директор ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”; 

Саінсус О.Д. ‒ Почесний громадянин міста Кіровограда 

(Кропивницького). 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики 

та регламенту ‒ Линченка Максима Дмитровича. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Прошу Максима Дмитровича зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного шостої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, який складається з 29 загальних                                        

та 84 земельних питань. 

 

Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, груп, головами постійних комісій головою постійної комісії з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності Валентиною Яремчук 
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було запропоновано включити до проєкту порядку денного ще 2 додаткових 

питання, які стосуються комунальних підприємств: 

1. ‟Про передачу Комунальному підприємству ‟Універсал 2005” 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки на 

площі Героїв Майдану”, проєкт рішення за реєстраційним № 707. 

2. ‟Про передачу Комунальному підприємству ‟Управління будинками 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 50”, проєкт рішення за реєстраційним № 708. 

Перелік питань та матеріали вам роздано на початку засідання. 

Пропоную включити ці питання до проєкту порядку денного шостої сесії 

міської ради та розглянути їх перед питаннями щодо регулювання земельних 

відносин, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу 

ради ‒ 22. 

 

Шановні колеги! 

Є пропозиція взяти проєкт порядку денного шостої сесії міської ради за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного шостої сесії міської ради питання ‟Про передачу Комунальному 

підприємству ‟Універсал 2005” Кропивницької міської ради” у постійне 

користування земельної ділянки на площі Героїв Майдану”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 707. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію включити до проєкту порядку 

денного шостої сесії міської ради питання ‟Про передачу Комунальному 

підприємству ‟Управління будинками Кропивницької міської ради” у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 50”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 708. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”): 

Шановні депутати! 

Пропоную зняти з розгляду питання за порядковим № 94 ‒ ‟Про 

затвердження Розгачову Я.О. технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Дворцовій, 33/38”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 471. 

 

Райкович А.П.: 
Ставлю на голосування пропозицію депутатки Валентини Яремчук. Хто 

за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Які ще є пропозиції щодо проєкту порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного шостої сесії міської ради затвердити 

в цілому з урахуванням внесених змін та доповнень. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 710 “Про затвердження порядку денного 

шостої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Перше питання ‒ ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”. 
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Повідомляю, що попередньо зареєстрованих депутатських запитів немає. 

Якщо у депутатів є запити, прошу їх оголосити. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), озвучила депутатський запит 

щодо вжиття заходів, спрямованих на вирішення проблем у забезпеченні 

водопостачання та водовідведення у смт Новому (додається) та зачитала 

проєкт рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутатки Яремчук В.С. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 711 “Про депутатський запит депутатки 

Кропивницької міської ради Яремчук В.С.” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Чи є ще бажаючі оголосити депутатський запит? 

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), оголосив колективний запит 

депутатів Кропивницької міської ради щодо необхідності проведення 

експлуатаційного утримання великопанельних житлових будинків. Відзначив, 

що вирішення зазначеного питання передбачено Комплексною програмою 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху 

в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки (далі ‒ Програма), але у 2021 році 

не заплановано фінансування щодо виготовлення проєктно-кошторисної 

документації та проведення відповідних ремонтних робіт. Наголосив, що 

Програма в цій частині може бути реалізованою лише за умови належного 

комісійного обстеження житлових будинків: виявлення кількісних і якісних 

показників дефекту, руйнувань та забезпечення відповідного фінансування на 

розроблення проєктно-кошторисної документації. Припустив, що ремонтні 

роботи плануються ‟всліпу” ‒ без проведення розрахунків. Відзначив, що 

більшість великопанельних житлових будинків збудовані у 1971-1980 роках. 

Заходи з вирішення зазначеної проблематики практично не проводились, 

майже 60 % будинків потребують капітального ремонту. 
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Зачитав звернення від мешканців міста, в якому вони скаржаться на 

умови проживання: підвищену вологість у квартирах в осінньо-зимовий 

період, намокання стиків під час дощу, промерзання стиків у зимовий період, 

появу цвілі на стінах, значні проблеми з вертикальними і горизонтальними 

стиками, панелями зовнішніх стін, швами, між панелями і віконними 

коробками, зовнішніми кутами будівель, місцями сполучення горищних 

перекриттів та безгорищних дахів зі стінами, а також стиками каркаса і 

сполучення його з огороджувальними конструкціями панелей. Пояснив, що 

розкриття тріщин на зовнішніх і внутрішніх стінах розміром до 3 мм 

призводить до зниження несучої здатності, подальшого руйнування бетону, 

корозії арматури і складових деталей, що може призвести до аварій, 

руйнувань будинків з непередбаченими наслідками для життя і здоров’я 

людей. Констатував, що протягом десятиліть житлово-експлуатаційні 

підприємства не завжди вчасно і якісно виконували профілактичні роботи, 

спрямовані на запобігання руйнуванню залізобетонних панелей та інших 

конструктивних елементів великопанельного житлового фонду, або взагалі 

не виконували такі роботи. 

Підсумував, що депутати не можуть стояти осторонь у розв’язанні 

життєво важливих питань, пов’язаних з умовами проживання у 

великопанельному житловому фонді. Наголосив, що надійна герметизація 

швів ‒ це тепло- і гідроізоляція осель, що є надважливим для сімейних 

бюджетів. 

 

Зачитав проєкт рішення: 

1. Прийняти колективний депутатський запит до розгляду та 

виконання. 

2. Доручити Головному управлінню житлово-комунального 

господарства, управлінню капітального будівництва Кропивницької міської 

ради та підпорядкованим їм житлово-експлуатаційним підприємствам 

виконати ретельне комісійне обстеження стану зовнішніх панелей та стиків 

між ними, інших конструктивних елементів, які забезпечують просторову 

стійкість несучих і огороджуючих конструкцій. 

3. На підставі результатів обстеження та виявлення дефектів чи 

руйнувань конструкцій обрахувати необхідні обсяги і види ремонтно-

будівельних та монтажних робіт, необхідних фінансових ресурсів з 

детальною розробкою проєктно-кошторисної документації.  

4. Внести доповнення до Комплексної програми розвитку житлово-

комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 роки в частині збільшення фінансування 

ремонтно-експлуатаційних робіт по великопанельному житловому фонду 

міста на підставі виконання пунктів 2, 3 цього заходу.  

5. Передбачити видатки на розробку проєктно-кошторисної 

документації та ремонтно-експлуатаційні роботи по великопанельному 

житловому фонду у бюджеті територіальної громади на 2022 рік з 
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подальшою пролонгацією такої видаткової частини бюджету                                             

на 2023-2025 роки по головному розпоряднику бюджетних коштів – 

Головному управлінню житлово-комунального господарства міста, з 

обов’язковим відображенням цих робіт у річних короткострокових програмах 

розвитку житлово-комунального господарства.  

6. Зобов’язати фінансове управління Кропивницької міської ради 

отримані доходи при виконанні міського бюджету першочергово розподіляти 

на виправлення ситуації з експлуатації великопанельних житлових будинків 

та ліквідації наявних недоліків.  

7. Контроль за виконанням депутатського запиту покласти на 

секретаря міської ради Олега Колюку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна.  

Відповідь надати у встановленому законодавством порядку.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування колективний депутатський запит, оголошений 

депутатом Корнюшею О.П. Прошу визначитись і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Головне управління житлово-комунального господарства, прийміть до 

відома озвучені рекомендації, опрацюйте, залучіть депутатів з профільної 

постійної комісії та проінформуйте щодо результатів проведеної роботи. 

Оптимізуйте витрати при виконанні ремонтних робіт на другорядних вулицях, 

щоб розпочати проєктувати зазначений вид робіт. Необхідно вишукувати 

можливість для залучення фінансування, оскільки таких коштів в бюджеті 

територіальної громади немає.  

Ми звернемося до голови та депутатів Кіровоградської обласної ради, 

щоб підняти це питання перед урядом, та будемо просити фінансової 

підтримки. 

 

Шановні колеги! 

Хто ще має бажання оголосити депутатський запит? Немає. 

 

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного “Про роботу 

обласного комунального виробничого підприємства ‟Дніпро-Кіровоград”                                                           

за 2020 рік і поточний період 2021 року та перспективи розвитку з питань 

забезпечення водопостачанням та водовідведенням Кропивницької міської 
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територіальної громади”. Доповідач Ілик Р.І. ‒ генеральний директор 

обласного комунального виробничого підприємства ‟Дніпро-Кіровоград”. 

 

Ілик Р.І. доповів про роботу обласного комунального виробничого 

підприємства ‟Дніпро-Кіровоград” за 2020 рік і поточний період 2021 року 

та перспективи розвитку з питань забезпечення водопостачанням та 

водовідведенням Кропивницької міської територіальної громади (додається). 

Доповідь супроводжувалась демонстрацією слайдів.  

Відповів на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. щодо шляхів 

вирішення проблем якості водопостачання у смт Новому. Пояснив, що 

обласною та міською радами прийняті рішення щодо передачі системи 

водопостачання та водовідведення смт Нового з балансу                                                   

КП ‟Теплоенергетик” на баланс ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. Для здійснення 

передачі необхідно, щоб керівництво КП ‟Теплоенергетик” завершило 

підготовку відповідних документів, передбачених чинним законодавством.  

На прохання депутатки Яремчук В.С. поінформував щодо кроків, які 

будуть здійснюватися ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” в напрямку модернізації 

системи водопостачання та водовідведення у смт Новому. Відзначив, що 

будівництво водогону від 101 мікрорайону до смт Нового на 100 % вирішить 

питання щодо покращення якості води. Зауважив, що рішення стосовно 

модернізації водопровідної мережі мають приймати депутати міської та 

обласної рад, але це питання поки що не розглядалося.  

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), висловила сумніви щодо 

придатності до вживання питної води, яка постачається жителям                              

смт Нового. Пояснила, що 60-65 % від вартості тарифу складає 

водовідведення, тому без модернізації очисних споруд розмір тарифу та 

собівартість води не зміниться. Відзначила, що у інформації про роботу 

підприємства за два роки йдеться про те, що реконструйовано менше одного 

відсотка від загального обсягу мереж водопостачання та водовідведення, 

75 % з яких є зношеними. 

 

Ілик Р.І. відповів, що за кошти підприємства неможливо відновити всі 

основні засоби та мережі. Пояснив порядок формування тарифу, причини, які 

впливають на обсяги замінених мереж, та вимоги чинного законодавства, 

згідно з якими проводиться реконструкція і оновлення основних засобів.  

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), звернувся з проханням відремонтувати 

водопровідні мережі у сосновому масиві на ділянці від скверу ‟Гай 

десантників”, на якій протягом року відбулося п’ять поривів. 
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Ілик Р.І. повідомив, що підприємство ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” візьме 

до уваги інформацію, озвучену депутатом Рубаном В.В. Разом з тим, 

наголосив, що у місті необхідно реконструювати 844 км мереж.  

 

Бєжан М.М., депутат міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”), запитав, коли будуть відремонтовані водопровідні 

мережі по вулиці В’ячеслава Чорновола та відновлене асфальтне покриття. 

Зауважив, що покращувати матеріальну базу підприємства за рахунок 

кредитних коштів тільки за рахунок придбання техніки є не зовсім 

правильним.  

 

Ілик Р.І. пояснив, що для покращення стану мереж потрібна техніка. 

Відповів, що протягом місяця вулиця В’ячеслава Чорновола буде 

заасфальтована.  

 

Міський голова підсумував, що буде змінено практику надання фінансової 

підтримки комунальним підприємствам міста. Пояснив, що у проєкті 

бюджету територіальної громади на 2022 рік буде передбачений варіант 

цільового використання коштів на виконання певних об’ємів ремонтних 

робіт. Відзначив, що вулиця В’ячеслава Чорновола – одна з вулиць, яка вимагає 

інженерної перекладки: заміни теплових, водопровідних, у разі наявності 

електричних мереж, а також мереж спецзв’язку та газопостачання. Звернув 

увагу генерального директора ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” щодо планування 

проведення у перспективі ремонту шляхопроводу у районі Балашівки. 

Закликав до тісної співпраці з профільним заступником міського голови, 

Головним управлінням житлово-комунального господарства, щоб спланувати 

роботи і внести пропозиції відносно реконструкції водопровідних мереж у 

цьому мікрорайоні.  

 

Ілик Р.І. відповів на запитання депутата Цертія О.М. щодо термінів 

введення в експлуатацію та передачі на баланс ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” 

каналізаційних мереж по вулицях Дарвіна та Степняка-Кравчинського, 

збудованих за кошти міського бюджету, та перспектив видачі 

підприємством технічних умов підключення житлових будинків та закладів 

соціальної сфери до цих мереж.  

 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає запитань, пропоную інформацію про роботу 

обласного комунального виробничого підприємства ‟Дніпро-Кіровоград”                                                           

за 2020 рік і поточний період 2021 року та перспективи розвитку з питань 

забезпечення водопостачанням та водовідведенням Кропивницької міської 

територіальної громади взяти до відома. 
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Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра 

енергетики України, Міністра розвитку громад та територій України про 

врегулювання кризової ситуації у сфері комунальної теплоенергетики”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 706. Доповідач Ломова Т.В. – начальник 

управління економіки департаменту з питань економічного розвитку міської 

ради.  

 

Ломова Т.В. пояснила підстави щодо підготовки проєкту рішення за 

реєстраційним № 706 та зачитала текст звернення депутатів 

Кропивницької міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики України, Міністра 

розвитку громад та територій України про врегулювання кризової ситуації у 

сфері комунальної теплоенергетики. 

 

Міський голова відповів на запитання депутата Корнюші О.П. щодо 

результатів розгляду попереднього звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України щодо недопущення підвищення цін на природний 

газ, електроенергію, затвердженого рішенням міської ради від 02 лютого 

2021 року. Проінформував, що за результатами розгляду звернення 

підписаний відповідний Меморандум та прийнятий Закон України, яким 

передбачена відстрочка платежу і реструктуризація боргу строком                                

на 84 місяці, протягом яких не будуть застосовуватись та виплачуватись 

раніше нараховані штрафні санкції. Зауважив, що Меморандум стосується 

опалювального сезону 2020-2021 років. Пояснив суть звернення депутатів 

міської ради щодо врегулювання кризової ситуації у сфері комунальної 

теплоенергетики.  

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), відзначив, що міська рада 

підготувала звернення до Президента України, Голови Верховної Ради 

України, Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики України, Міністра 

розвитку громад та територій України щодо врегулювання кризової ситуації 

у сфері комунальної теплоенергетики з метою недопущення підняття 

тарифу на тепло, але в той же час громадські активісти озвучують 

інформацію про обговорення питання стосовно підвищення тарифів на проїзд 

громадян у міському пасажирському транспорті.  

 

Міський голова пояснив, що станом на сьогодні проблеми не існує і мова 

не йде про підвищення тарифів. Відзначив, що питання вивчається 

департаментом з питань економічного розвитку. Тільки після цього питання 

буде винесено на розгляд виконавчого комітету та сесії міської ради, де 
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будуть обговорюватись всі труднощі, проблематика, умови, в яких ми 

живемо. 

 

Райкович А.П.: 

Якщо більше немає запитань, пропоную прийняти проєкт рішення № 706 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 712 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради до Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України, Міністра енергетики України, Міністра 

розвитку громад та територій України про врегулювання кризової 

ситуації у сфері комунальної теплоенергетики” (додається).  
 

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

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 664. Доповідач Магер Н.І. – начальник 

управління персоналу міської ради. 

 

Магер Н.І. зачитала проєкт рішення та біографічну довідку                       

Штутмана Павла Леонідовича. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до обговорення цього питання.  

Хто бажає виступити? Немає.  

Питання обговорювалося на засіданнях постійних комісій та 

депутатських фракцій. Депутати визначилися щодо кандидатури на 

присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”. 

Розгляд кандидатур відбувався прозоро і публічно.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 664 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 713 “Про присвоєння звання ‟Почесний 

громадянин міста Кропивницького” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.12. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвався 28 депутатів, відсутні 15 депутатів. Кворум, 

необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Розглядаємо питання порядку денного “Про звіт щодо виконання 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади за перше півріччя 

2021 року”. Проєкт рішення за реєстраційним № 692. Доповідач                                 

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

 

Корнюша О.П., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), запитав, скільки осіб працює у 

фінансовому управлінні міської ради і про заходи, вжиті управлінням для 

наповнення бюджету територіальної громади.  

 

Бочкова Л.Т. відповіла, що у фінансовому управлінні нараховується                           

21 штатна одиниця. Протягом першого півріччя 2021 року працівниками 

фінансового управління проводився щоденний моніторинг виконання дохідної 

та видаткової частини бюджету. На розгляд міської ради виносились 

питання щодо внесення змін до бюджету, затвердження звітів про виконання 

бюджету за 2020 рік та за перше півріччя 2021 року. За перше півріччя                            

2021 року дохідна частина бюджету була виконана на 105,8 %, що дало змогу 

залучити до видатків бюджету кошти в сумі близько 60,0 млн грн, які були 

направлені управлінню транспорту та зв’язку, управлінню охорони здоров’я, 

департаменту соціальної політики та іншим головним розпорядникам 

коштів. Пояснила, що фінансове управління міської ради координує діяльність 

всіх учасників бюджетного процесу, контролює витрати бюджетних 

коштів, надає інформацію про виконання міського бюджету профільній 

постійній комісії, на сесії міської ради, інформує про виявлені порушення щодо 

використання коштів та вжиті заходи щодо недопущення таких порушень. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 692 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 714 “Про звіт щодо виконання                                              

бюджету Кропивницької міської територіальної громади за перше 

півріччя 2021 року” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                           

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                                    

від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2021 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним № 611 

(доопрацьований). Доповідач Бочкова Л.Т. – начальник фінансового 

управління міської ради. 

 

Бочкова Л.Т. пояснила основні положення доопрацьованого проєкту 

рішення № 611, підготовленого на підставі нормативних актів Кабінету 

Міністрів України, Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

пропозицій головних розпорядників коштів. Звернула увагу, що у разі 

надходження розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації щодо розподілу субвенції на дітей-сиріт, відповідні суми мають 

бути відображенні у рішенні міської ради. Відзначила, шо станом                                     

на 07 вересня 2021 року розпорядження відсутнє. 

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської                        

ради з питань житлово-комунального господарства та транспорту 

повідомив про рекомендацію комісії щодо перерозподілу видатків між 

програмами по Головному управлінню житлово-комунального господарства. 

Запропонував внести зміни до доопрацьованого проєкту рішення № 611. 

 

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

господарства, пояснив, що питання стосується внутрішнього перерозподілу 

між бюджетом розвитку і загальним фондом по Головному управлінню 

житлово-комунального господарства. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 611 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та транспорту. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 715 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року № 43 ‟Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається).

  

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

прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 682. Доповідач 

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

 

Бочкова Л.Т. пояснила підстави щодо підготовки проєкту рішення № 682 

та доповіла по суті питання.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 682 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 716 “Про прогноз бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759  

‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2022 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення 
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за реєстраційним № 689. Доповідач Костенко О.В. – заступник директора 

департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 689 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 717 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                                        

на 2017-2022 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

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

внесення змін та доповнень 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” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 690 

(доопрацьований). Доповідач Костенко О.В. – заступник директора 

департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 690 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 718 “Про внесення змін та доповнень 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” (зі змінами)” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Положення про Комунальну установу ‟Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)” Кропивницької міської ради у новій редакції та Переліку соціальних 
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послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Комунальної 

установи ‟Кропивницький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)” Кропивницької міської ради у 

новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 685 (доопрацьований). 

Доповідач Костенко О.В. – заступник директора департаменту соціальної 

політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 685 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 719 “Про затвердження Положення про 

Комунальну установу ‟Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” 

Кропивницької міської ради у новій редакції та Переліку соціальних 

послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами 

Комунальної установи ‟Кропивницький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” 

Кропивницької міської ради у новій редакції” (додається).  
 

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

затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних 

послуг комунального сектору Кропивницької міської територіальної 

громади”. Проєкт рішення за реєстраційним № 687 (доопрацьований). 

Доповідач Костенко О.В. – заступник директора департаменту соціальної 

політики міської ради. 

 

Линченко М.Д., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Опозиційна платформа – За життя”), як голова постійної комісії міської 

ради з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської 

етики та регламенту проінформував, що комісія рекомендувала відправити 

проєкт рішення на доопрацювання в окремій частині Положення. Запитав, чи 

доопрацьовувалось це питання.  

 

Костенко О.В. проінформувала, що постійна комісія мала зауваження до 

процедури призначення керівників Кропивницького міського центру соціальних 

служб, Кропивницького міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг). Відділу діловодства та 
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організаційного забезпечення департаменту соціальної політики міської ради 

надано доручення опрацювати питання щодо процедури проходження 

конкурсу і призначення на посади керівників комунальних закладів соціального 

спрямування та підготувати внесення змін до положень цих закладів                                      

(пункт 15 Положення). Пояснила, що на наступній сесії міської ради до всіх 

положень будуть внесені відповідні зміни. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 687 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 720 “Про затвердження Положення про 

конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття 

посади керівника надавача соціальних послуг комунального сектору 

Кропивницької міської територіальної громади” (додається).  

 

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

внесення змін та доповнень до рішення Кропивницької міської ради                                       

від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 615 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒  

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 615 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 721 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 105 ‟Про 

затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 
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господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 

2021-2025 роки”  (зі змінами)” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради 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” (зі 

змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 683. Доповідач                                             

Воротнюк М.В. ‒ начальник відділу інженерної підготовки управління 

капітального будівництва міської ради. 

 

Воротнюк М.В. відповіла на запитання депутатки Ніжнікової А.О. щодо 

строків проведення капітального ремонту центрального входу першого 

корпусу навчально-виховного об’єднання № 32. Пояснила, що у зв’язку з 

обмеженим фінансуванням зазначений об’єкт планується включити до 

Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального 

ремонту об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2022 рік. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 683 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 722 “Про внесення змін до рішення міської 

ради 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” (зі змінами)” 

(додається).  

 

Міський голова прокоментував, що Програма капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об´єктів комунального         

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 - 2021 роки протягом року може переглядатися, тому не виключається 

можливість, що виконання попередньо запланованих об’ємів робіт по 

об’єктах з виготовленою проєктно-кошторисною документацією буде 

продовжено у поточному році. Наголосив, що основною проблемою є 



21 
 

відсутність фінансового ресурсу у зв’язку з перевищенням запланованих 

кошторисних видатків при виконанні робіт на інших об’єктах. Пояснив, що 

найближчим часом Міністерство охорони здоров’я України надасть 

рекомендації щодо поділу територій на карантинні зони, тоді стане 

зрозуміло, яким чином буде відбуватися навчання у першій, другій чверті 

навчального року. Відзначив, що підвищення або перевищення попередньо 

запланованих і спроєктованих об’ємів робіт під час їх виконання є проблемою 

та може закінчитися кримінальною відповідальністю відносно проєктантів.  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280                            

‟Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України  

‟Про адміністративні послуги” на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 548. Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), проінформувала про звернення 

депутаток Кропивницької міської ради до департаменту надання 

адміністративних послуг міської ради щодо облаштування у приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг кімнати ‟матері та дитини”, а 

саме: придбання пеленального столика, який був при відкритті Центру, 

засобів гігієни та дезінфекції. Повідомила про отриману відповідь на 

звернення, а саме про відсутність коштів. Звернулась з проханням 

передбачити відповідні кошти у проєкті Програми реалізації вимог Закону 

України ‟Про адміністративні послуги” на 2022 рік. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 548 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 723 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2280 ‟Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги”                                       

на 2019-2021 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звільнення у 2021 році вихованців Кропивницького міського соціального 

гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 606. Доповідач Нікітенко О.В. ‒ директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 606 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 724 “Про звільнення у 2021 році вихованців 

Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади” (додається).  
 

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

внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 ‟Про 

затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування                             

на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 568 

(доопрацьований). Доповідач Бабаєва О.В. – начальник управління 

інформаційних технологій міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 568 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 725 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2285 ‟Про затвердження Програми 

розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки” 

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

внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130 ‟Про 

затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, 

дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки” (зі змінами)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 686. Доповідач Краснокутський О.В. – директор 

Кропивницького міського центру соціальних служб. 

 

Краснокутський О.В. доповів по суті питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 686 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 726 “Про внесення змін до рішення міської 

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

соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                                             

м. Кропивницького на 2020-2022 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

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

затвердження Положення про Кропивницький міський центр соціальних 

служб”. Проєкт рішення за реєстраційним № 684 (доопрацьований). Доповідач 

Краснокутський О.В. – директор Кропивницького міського центру соціальних 

служб. 

 

Краснокутський О.В. пояснив підстави щодо підготовки 

доопрацьованого проєкту рішення № 684. Зауважив, що в ході його розгляду 

та обговорення виникла необхідність внести зміни до абзацу другого                                    

пункту 13 проєкту Положення про Кропивницький міський центр соціальних 

служб, а саме виключити слова ‟із заявою”. 

 

Відповів на запитання депутата Коси С.А. щодо пункту 15 проєкту 

Положення. Пояснив, що різні заклади користуються різною нормативно-

правовою базою. Відзначив, що пункт 15 проєкту Положення про 

Кропивницький міський центр соціальних служб повністю відповідає 

Типовому положенню та нормативним документам, затвердженим 

Кабінетом Міністрів України. Наголосив, що Кропивницький міський центр 
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соціальних служб окрім Закону України "Про соціальні послуги" керується 

Законом ‟Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні”. Проінформував, що після розгляду питання та зауважень, які 

звучали від членів постійної комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та регламенту, 

відбувається юридична дискусія з приводу застосування норм чинного 

законодавства при затвердженні положень про ці заклади. 

 

Колюка О.С., секретар міської ради, пояснив, що виконавчим органам, в 

тому числі юридичному управлінню міської ради, надані відповідні доручення. 

Питання буде опрацьовано та винесено на розгляд сесії міської ради. 

 

Краснокутський О.В. на питання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 

пояснив, що проєкт Положення про Кропивницький міський центр соціальних 

служб відповідає чинному законодавству. Інші юридичні нюанси зараз 

опрацьовуються спільно з юридичним управлінням. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 684 в 

цілому зі зміною. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 727 “Про затвердження Положення про 

Кропивницький міський центр соціальних служб” (додається).  
 

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

передачу майна підшефним військовим частинам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 547. Доповідач Лєвашов В.В. – завідувач сектору 

мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 547 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 728 “Про передачу майна підшефним 

військовим частинам” (додається).  

 

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

організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах 

освіти м. Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 551 

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

міської ради. 

 

Костенко Л.Д. пояснила, що депутатам роздано доопрацьований проєкт 

рішення, в якому абзац шостий пункту 3 викладено у новій редакції: ‟діти, 

один з батьків яких має посвідчення учасника бойових дій та безпосередньо 

брав/бере участь в антитерористичній операції в східних областях України, 

є учасником АТО (ООС), на час його перебування в зоні АТО (ООС) або 

потрапив у полон чи отримав інвалідність під час участі в АТО (ООС)”. 

Пояснила основні положення доопрацьованого проєкту рішення. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 551 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 729 “Про організацію харчування учнів та 

вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького” 

(додається).  

 

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

перейменування шкіл”. Проєкт рішення за реєстраційним № 643. Доповідач 

Костенко Л.Д. – начальник управління освіти міської ради. 

 

Костенко Л.Д. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 643 за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 730 “Про перейменування шкіл” (додається).  
 

Райкович А.П.: 
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                         

№ 567. Доповідач Мартинова І.В. – т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

 

Мартинова І.В. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 567 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 731 “Про переведення садових (дачних) 

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

(додається).  
 

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

внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.02.2021 № 47                                       

(зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 644. Доповідач                            

Масло Л.Я. ‒ начальник управління апарату міської ради. 

 

Масло Л.Я. проінформувала, що після підготовки проєкту рішення № 644 

депутат Дрига В.В. надав пропозиції щодо графіку прийому виборців. 

Запропонувала прийняти проєкт рішення № 644 в цілому з доповненням. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 644 в цілому з 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 732 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 02.02.2021 № 47 (зі змінами)” (додається).  

 

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

затвердження об’єкта комунальної власності м. Кропивницького, який 

підлягає приватизації”. Проєкт рішення за реєстраційним № 328. Доповідач 

Пасенко А.С. – начальник управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 328 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 733 “Про затвердження об’єкта комунальної 

власності м. Кропивницького, який підлягає приватизації” (додається).  
 

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

внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 648 

(доопрацьований). Доповідач Пасенко А.С. – начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 648 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 734 “Про внесення змін та доповнень до рішень 

міської ради щодо приватизації комунального майна” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 02 листопада 2016 року № 585 ‟Про 

надання згоди на безоплатну передачу об’єктів водопостачання, 

водовідведення та іншого майна смт Нового із комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 650 (доопрацьований). Доповідач Пасенко А.С. – 

начальник управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 650 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 735 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 листопада 2016 року № 585 ‟Про надання згоди на безоплатну 

передачу об’єктів водопостачання, водовідведення та іншого майна                        

смт Нового із комунальної власності територіальної громади                                        

м. Кропивницького у спільну власність територіальних громад сіл, 

селищ, міст Кіровоградської області” (додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 26 травня 2020 року № 3294 ‟Про 

надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель  

по вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 655 (доопрацьований). Доповідач Пасенко А.С. – начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

 

Пасенко А.С. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 655 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 736 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 26 травня 2020 року № 3294 ‟Про надання згоди на безоплатну 

передачу комплексу будівель по вул. Кропивницького, 119 з державної 

власності до комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького” (додається).  
 

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

доповнення до рішення Кропивницької міської ради від 20 травня  

2021 року № 371 ‟Про перейменування комунального підприємства  

‟Елегант М” та затвердження Статуту в новій редакції”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 681. Доповідач Рахуба Н.А. – директор департаменту з 

питань економічного розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 681 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 737 “Про доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 р. № 371 ‟Про 

перейменування комунального підприємства ‟Елегант М” та 

затвердження Статуту в новій редакції” (додається).  
 

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

заміну сторони у енергосервісному договорі”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 688 (доопрацьований). Доповідач Заболотна Т.М. –

начальник відділу організації медичної допомоги населенню управління 

охорони здоров’я міської ради. 

 

Заболотна Т.М. пояснила суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 688 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 738 “Про заміну сторони у енергосервісному 

договорі” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти рішень підготовлені управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та опрацьовані постійною 

комісією з питань екології, земельних відносин та комунальної власності. 

 

Доповідач Лунгол Р.С., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних 

матеріалів та озвучує рекомендації профільної постійної комісії міської ради. 

 

Розглядаємо питання щодо безоплатної передачі земельних ділянок 

комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди). 

Нагадую, що згідно з Законом України ‟Про місцеве самоврядування в 

Україні” рішення з вищезазначених питань приймаються не менш як двома 

третинами голосів депутатів від загального складу ради (тобто не менш                                  

як 28 голосів). 

 

Перше питання ‒ “Про надання Заворотнюку О.Д. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна ділянка № 163)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 581. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 581 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 739 “Про надання Заворотнюку О.Д. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна ділянка № 163)” 

(додається).  

 

 

 



31 
 

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

надання Явтушенку М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна 

ділянка № 337)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 582. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 582 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 740 “Про надання Явтушенку М.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна ділянка № 337)” 

(додається).  

 

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

надання Волохову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна 

ділянка № 336)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 583. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 583 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 741 “Про надання Волохову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (земельна ділянка № 336)” 

(додається).  

 

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

надання Волошину О.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Вишняківському (біля будинку № 30)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 498. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 498 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 742 “Про надання Волошину О.Ю. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Вишняківському (біля будинку № 30)” (додається).  

 

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

передачу Мартим’янову А.С. безоплатно у власність земельної ділянки                        

по вул. Семена Климовського (біля земельної ділянки з кадастровим                                  

№ 3510100000:19:200:0021)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 315. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 315 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 743 “Про передачу Мартим’янову А.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Семена Климовського 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021)” 

(додається).  

 

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

передачу Коденцю С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по                        

вул. Батальйонній, 28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 585. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 585 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 744 “Про передачу Коденцю С.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 28” (додається).  

 

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

передачу Литвинчуку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки між                   

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. Проєкт рішення за реєстраційним № 586. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 586 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 745 “Про передачу Литвинчуку А.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки між пров. Курінним                                            

та СТ ‟Аграрник” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                 

“Про передачу Реп’яху С.В. безоплатно у власність земельної ділянки                             

по вул. Героїв АТО, 70”. Проєкт рішення за реєстраційним № 659. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 659 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 746 “Про передачу Реп’яху С.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Героїв АТО, 70” (додається).  

 

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

надання Чужій Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 188-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 435. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 435 за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 747 “Про надання Чужій Н.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 188-а” (додається).  

 

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

надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій, 2”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 630. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 630 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 748 “Про надання Горбань Т.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Козацькій, 2” (додається).  

 

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

надання Тесленко К.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Закарпатській (біля будинку № 45)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 632. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 632 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 749 “Про надання Тесленко К.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Закарпатській (біля будинку № 45)” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Тимченко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Балтійській, 60”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 657. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 657 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 750 “Про надання Тимченко О.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській, 60” (додається).  

 

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

надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Каховській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:33:212:0106)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 656. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 656 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 751 “Про надання Бабак Ю.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каховській (біля земельної ділянки з кадастровим                                                       

№ 3510100000:33:212:0106)” (додається).  

 

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

передачу Саламасі Г.Г. безоплатно у власність земельних ділянок                                        

по вул. Богдана Хмельницького, 224”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 378. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 378 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 752 “Про передачу Саламасі Г.Г. безоплатно у 

власність земельних ділянок по вул. Богдана Хмельницького, 224” 

(додається).  

 

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

передачу Шилу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

по вул. Калнишевського, 50/46”. Проєкт рішення за реєстраційним № 543. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 543 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 753 “Про передачу Шилу О.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Калнишевського, 50/46” (додається).

  

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

передачу Рудій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                               

по вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 544. 

 

Лунгол Р.С. на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. відповів, що 

земельна ділянка, зазначена у проєкті рішення № 544, вільна від забудови.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 544 за основу і в 

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

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 754 “Про передачу Рудій В.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове” 

(додається).  

 

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

передачу Ткаченко О.В. безоплатно у власність земельної ділянки поруч з 

земельною ділянкою з кадастровим № 3510100000:02:028:0599”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 691. 

 

Ткаченко О.В., депутатка міської ради (фракція місцевої організації 

політичної партії ‟Перспектива міста”), заявила про конфлікт інтересів та 

повідомила, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 691 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 755 “Про передачу Ткаченко О.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки поруч з земельною ділянкою з кадастровим 

№ 3510100000:02:028:0599” (додається).  

 

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

надання Скоромному С.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Васильківському, 2”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 323. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 323 за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 756 “Про надання Скоромному С.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Васильківському, 2” (додається).  

 

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

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 436. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 436 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 757 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садових товариствах” (додається).  

 

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

надання Чубенку Д.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Галушкіна, 39”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 443. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 443 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 758 “Про надання Чубенку Д.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Галушкіна, 39” (додається).  

 

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

надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій, 2”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 631. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 631 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 759 “Про надання Горбань Т.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Козацькій, 2” (додається).  

 

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

передачу Міщенку М.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                    

по вул. Мотокросній (біля будинку № 77)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 238 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 238 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 760 “Про передачу Міщенку М.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 77)” 

(додається).  

 

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

передачу Маньковському І.С. безоплатно у власність земельної ділянки по 



40 
 

пров. Солдатському (біля будинку № 4)”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 354. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 354 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 761 “Про передачу Маньковському І.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Солдатському (біля 

будинку № 4)” (додається).  

 

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

передачу Дуднику І.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Віктора Домонтовича, 6”. Проєкт рішення за реєстраційним № 442 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 442 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 762 “Про передачу Дуднику І.А. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, 

які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради                    

(тобто ‒ 22).  

Переходимо до розгляду питань порядку денного з додаткового                 

переліку ‒ “Про передачу комунальному підприємству ‟Універсал 2005” 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки на                                           

площі Героїв Майдану”. Проєкт рішення за реєстраційним № 707. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 707 за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 763 “Про передачу комунальному 

підприємству ‟Універсал 2005” Кропивницької міської ради” у постійне 

користування земельної ділянки на площі Героїв Майдану” (додається).

  

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про передачу комунальному підприємству 

‟Управління будинками Кропивницької міської ради” у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 50”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 708. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 708 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 764 “Про передачу комунальному 

підприємству ‟Управління будинками Кропивницької міської                                  

ради” у постійне користування земельної ділянки по                                                              

вул. Великій Перспективній, 50” (додається).  

 

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

надання Алєксєєвій В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Казанській, 10-а”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 361. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 361 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 765 “Про надання Алєксєєвій В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Казанській, 10-а” (додається).  

 

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

надання Паламаренку О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Львівській, 21”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 433. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 433 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 766 “Про надання Паламаренку О.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Львівській, 21” (додається).  

 

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

передачу Мацакяну А.А. та Мацакяну С.А. безоплатно у спільну сумісну 

власність земельної ділянки по вул. Панфьорова, 40”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 367. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 367 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 767 “Про передачу Мацакяну А.А. та                            

Мацакяну С.А. безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки                                                         

по вул. Панфьорова, 40” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 634 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 634 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 768 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

надання Пилипець І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Ушакова, 38-б”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 556. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 556 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 769 “Про надання Пилипець І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Ушакова, 38-б” (додається).  

 

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

надання Фоменко І.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Гоголя, 80-ж”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 563. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 563 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 770 “Про надання Фоменко І.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Гоголя, 80-ж” (додається).  

 

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

надання ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій                     

(біля земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 37)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 671. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 671 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 771 “Про надання ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Першій Виставковій (біля земельної ділянки по  

вул. Першій Виставковій, 37)” (додається).  

 

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

надання ТОВ ‟АВ і Ко” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Юрія Краснокутського, 1-є”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 536. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 536 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 772 “Про надання ТОВ ‟АВ і Ко” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Юрія Краснокутського, 1-є” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Чудній О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Промисловій, 19”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 558. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 558 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 773 “Про надання Чудній О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Промисловій, 19” (додається).  

 

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

надання Бугаєвському С.О. дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної                                                        

ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди                                              

по вул. Генерала Жадова, 24-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 652. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 652 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 774 “Про надання Бугаєвському С.О. дозволу 

на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для оформлення права оренди по вул. Генерала Жадова, 24-г” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 670. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 670 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 775 “Про надання                                                                        

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою  щодо відведення земельних ділянок в оренду по місту 

Кропивницькому” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ФОП Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

житлового будинку № 11, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 343. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 343 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 776 “Про передачу ФОП Новікову К.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового будинку № 11,                           

корп. 1)” (додається).  

 

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

передачу Духовній Ю.В. земельної ділянки в оренду по                                                              

вул. Героїв України, 6/13”. Проєкт рішення за реєстраційним № 531. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 531 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 777 “Про передачу Духовній Ю.В. земельної 

ділянки в оренду по вул. Героїв України, 6/13” (додається).  

 

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

передачу ПрАТ ‟Ріелексперт” земельної ділянки в оренду по                                                 

вул. Родниковій, 88”. Проєкт рішення за реєстраційним № 534. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 25 років. 

На прохання депутата Цертія О.М. пояснив основні положення проєкту 

рішення. Відзначив, що проєкт рішення погоджений управлінням 

містобудування та архітектури міської ради. Застереження відсутні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 534 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 778 “Про передачу ПрАТ ‟Ріелексперт” 

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

 

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

передачу Махоні Є.В. в оренду земельної ділянки по                                                                   

вул. Преображенській, 16-ч”. Проєкт рішення за реєстраційним № 610. 

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 

щодо цільового призначення земельної ділянки, зазначеної у проєкті рішення. 

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), як голова постійної комісії міської ради 

з питань екології, земельних відносин та комунальної власності звернула увагу 

депутатів, що до кожного проєкту рішення додається пояснювальна записка 

з розширеною інформацією щодо нього.  
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Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ зменшити термін 

оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 610 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 779 “Про передачу Махоні Є.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-ч” (додається).  

 

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

передачу ТОВ ‟ЛОСК-СЕРВІС” в оренду земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 211”. Проєкт рішення за реєстраційним № 557. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення№ 557 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 780 “Про передачу ТОВ ‟ЛОСК-СЕРВІС” в 

оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 211” (додається).

  

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

передачу ТОВ ‟КЗБМ № 1” в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській 

(територія ‟Веселівського родовища”)”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 566. 

 

Лунгол Р.С. пояснив підстави щодо підготовки проєкту рішення № 566. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 566 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 781 “Про передачу ТОВ ‟КЗБМ № 1” в                                

оренду земельної ділянки по вул. Аджамській (територія ‟Веселівського 

родовища”)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту прийшов час оголосити перерву. Пропоную 

оголосити перерву на 10 хвилин. 

 

Після перерви о 15.10. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 34 депутати, відсутні 9 депутатів. Кворум, 

необхідний  для продовження роботи сесії, є. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про поновлення Халмрадову О.А. договору 

оренди землі по вул. Академіка Тамма, 3-в”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 494. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 10 років. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 494 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 
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земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 782 “Про поновлення Халмрадову О.А. 

договору оренди землі по вул. Академіка Тамма, 3-в” (додається).  

 

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

поновлення ФОП Матюшенку С.Б. договору оренди землі по вул. Ялтинській 

(біля зупинки міського транспорту ‟Онкодиспансер”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 564. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 564 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 783 “Про поновлення ФОП Матюшенку С.Б. 

договору оренди землі по вул. Ялтинській (біля зупинки міського 

транспорту ‟Онкодиспансер”)” (додається).  

 

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

поновлення ПрАТ ‟Кропивницький ОЕЗ” договору оренди землі                                         

по вул. Івана Олінського, 89”. Проєкт рішення за реєстраційним № 565. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 565 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 784 “Про поновлення ПрАТ ‟Кропивницький 

ОЕЗ” договору оренди землі по вул. Івана Олінського, 89” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення АТ ‟Укрпошта” договору оренди землі по вул. Ушакова, 3-г”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 607. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 607 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 785 “Про поновлення АТ ‟Укрпошта” договору 

оренди землі по вул. Ушакова, 3-г” (додається).  

 

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

поновлення ПрАТ ‟Полтавське хлібоприймальне підприємство” договору 

оренди землі по вул. Першій Виставковій, 45, смт Нове”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 618. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 618 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 786 “Про поновлення ПрАТ ‟Полтавське 

хлібоприймальне підприємство” договору оренди землі по                                              

вул. Першій Виставковій, 45, смт Нове” (додається).  

 

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

поновлення Федоренку С.В. договору оренди землі по                                                            

вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 619. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 10 років. 
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 619 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 787 “Про поновлення Федоренку С.В. договору 

оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1” (додається).  

 

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

поновлення Єгоян О.В. договору оренди землі по вул. Промисловій, 6-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 625. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 625 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 788 “Про поновлення Єгоян О.В. договору 

оренди землі по вул. Промисловій, 6-а” (додається).  

 

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

поновлення ФОП Яковцю О.В. договору оренди землі по вул. Бєляєва (біля 

будинку № 11)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 626. 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 5 років. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 626 в цілому з 

урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань екології, 
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земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 789 “Про поновлення ФОП Яковцю О.В. 

договору оренди землі по вул. Бєляєва (біля будинку № 11)” (додається).

  

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

“Про поновлення НВФ ‟КІТ-КОНСАЛТІНГ” договору оренди землі                                  

по вул. Генерала Родимцева, 87-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 668. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 668 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 790 “Про поновлення                                                                 

НВФ ‟КІТ-КОНСАЛТІНГ” договору оренди землі по                                                       

вул. Генерала Родимцева, 87-г” (додається).  

 

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

поновлення ТОВ ‟КЗБМ № 1” договору оренди землі по вул. Аджамській 

(територія ‟Веселівського родовища”)”. Проєкт рішення за реєстраційним                                     

№ 669. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 669 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 791 “Про поновлення ТОВ ‟КЗБМ № 1” 

договору оренди землі по вул. Аджамській (територія ‟Веселівського 

родовища”)” (додається).  

 

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

припинення Мельник О.В. права користування земельною ділянкою                                                     

по пров. Сухомлинського, 20 та передачу її безоплатно у власність”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 555. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 555 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 792 “Про припинення Мельник О.В. права 

користування земельною ділянкою по пров. Сухомлинського, 20 та 

передачу її безоплатно у власність” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6-а), право 

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

№ 609. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 609 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 793 “Про затвердження земельної ділянки по                           

вул. Волкова (біля будинку № 6-а), право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку 
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№ 21), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 651. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 651 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 794 “Про затвердження земельної ділянки                                                          

по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 21), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  

 

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

затвердження земельної ділянки по вул. Металургів (біля облпсихлікарні),                             

смт Нове, право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 402 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 402 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 795 “Про затвердження земельної ділянки                                                 

по вул. Металургів (біля облпсихлікарні), смт Нове, право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС), право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 119. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), закликав депутатів не 

підтримувати проєкт рішення № 119. Проінформував, що зелений масив по                            

вулиці Волкова, де розташована земельна ділянка, зазначена у проєкті 

рішення, є дуже перспективним для створення великих об’єктів, про що 

зазначено на інвестиційному вебпорталі міста. Наголосив, що неодноразово 
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звертався з пропозицією провести інвентаризацію вільних земельних ділянок, 

які можуть зацікавити інвесторів. Запропонував винести на розгляд 

наступної сесії міської ради проєкт рішення, яким відхилити затвердження 

зазначеної земельної ділянки, щоб більше не повертатись до цього питання.   

 

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

прокоментувала, що будь-який інвестор може брати участь у аукціоні, на 

який виставляється земельна ділянка. Підкреслила, що постійна комісія 

завжди відкрита для співпраці, засідання відбуваються прозоро. Відзначила, 

що всі земельні ділянки, які знаходяться у зазначеному масиві, вже роздані. 

Питаннями щодо деяких з цих земельних ділянок займаються правоохоронні 

органи. Звернула увагу, що зазначена у проєкті рішення земельна ділянка 

розташована біля газової заправної станції, тому не підходить для 

розміщення виробництва.  

 

Цертій О.М. не погодився з депутаткою Яремчук В.С. Зауважив, що не 

всі інвестори зможуть взяти участь у аукціоні, який буде проводитись, 

зважаючи на цільове призначення земельної ділянки. Наполіг на своїй 

пропозиції. Запитав, чому з 2008 року досі не скасовані сумнівні рішення, на 

підставі яких земельні ділянки сформовані, внесені до кадастрової мапи 

міста, але досі не оформлені та не передані в оренду або інше право 

користування.  

 

Міський голова висловив думку, що доцільно було б відміняти прийняті 

рішення міської ради щодо надання дозволів на використання земельних 

ділянок, якщо такі земельні ділянки не використовуються за призначенням 

протягом тривалого періоду. Запропонував підготувати на наступну сесію 

декілька таких проєктів рішень.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), запропонував перенести розгляд проєкту рішення № 119 до 

моменту вирішення всіх спірних питань, пов’язаних з виділенням земельних 

ділянок у зазначеному зеленому масиві, щоб потім комплексно розглянути 

питання.  

 

Рубан В.В., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), виступив на підтримку проєкту 

рішення № 119. Припустив, що на зазначеній земельній ділянці може 

розміститись транспортне підприємство, яке буде сплачувати податки у 

бюджет та забезпечувати робочі місця. 
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Цертій О.М. пояснив, що відповідно до Плану зонування міста зелений 

масив, де розташована вищезазначена земельна ділянка, відноситься до зони 

виробничих підприємств та комунальної складської зони. Запропонував 

використовувати землі відповідно до їх призначення. Погодився з депутатом 

Шамардіним О.С., що треба комплексно підходити до вирішення цього 

питання. 

 

Ковальова-Алокілі О.А., депутатка міської ради (голова фракції 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), заявила, що фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ” буде утримуватись під час 

голосування за проєкт рішення № 119. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатів відтермінувати розгляд проєкту 

рішення № 119. Доручити профільному заступнику міського голови 

підготувати вичерпну інформацію, в робочому порядку надати її депутатам та 

винести на розгляд постійної комісії з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності, в якій я також візьму участь. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Прошу Олександра Мосіна взяти питання під особистий контроль, надати 

мені всі матеріали для вивчення, підготувати вичерпну інформацію депутатам, 

провести розширене засідання постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності, на яку запросити всіх депутатів, 

яких цікавить це питання. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                

“Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по  

вул. Героїв України (напроти магазину ‟Копілка”) та включення до Переліку 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 553 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 553 за 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 796 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв України 

(напроти магазину ‟Копілка”) та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) за 

адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова, та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проєкт рішення за реєстраційним № 624 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. озвучив рекомендацію постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ встановити строк 

оренди земельної ділянки на 25 років. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 624 в 

цілому з урахуванням рекомендації постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 797 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) за адресою: м. Кропивницький, 

смт Нове, вул. Перша Виставкова, та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                         

вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчика ринку 

‟Полтавський”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 554 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 554 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 798 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

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

розвантажувального майданчика ринку ‟Полтавський”) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом” (додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                      

по вул. Євгена Тельнова (біля магазину ‟Мініма”) та включення до Переліку 

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 623 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 623 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 799 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля 
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магазину ‟Мініма”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

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

затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)                                                 

по вул. Дворцовій, 22-а та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 665 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Овчінніков Д.П., депутат міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”), на запитання депутата Цертія О.М. пояснив, що питання 

стосується майна, придбаного шляхом викупу. Відзначив, що власник не має 

наміру облаштовувати добудову до приміщення, натомість протягом трьох 

років не може провести реконструкцію входу (сходів), щоб мати змогу 

здійснювати господарську діяльність.   

 

Лунгол Р.С. додав, що будівля є пам’яткою архітектури, тому з 

власником укладено охоронний договір, який забороняє здійснювати будь-які 

добудови до будівлі. Відзначив, що для отримання дозволу на реконструкцію 

входу у приміщення необхідно мати дозвіл щодо відведення земельної ділянки.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 665 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 800 “Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Дворцовій, 22-а та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом” (додається).  

 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
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об’єднання земельної ділянки комунальної власності на розі вулиць 

Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення до Переліку земельних 

ділянок, які виставлятимуть на земельні торги окремими лотами”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 666. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 666 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 801 “Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки комунальної 

власності на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельних ділянок, які виставлятимуть на 

земельні торги окремими лотами” (додається).  

 

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

продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                                                        

по вул. Короленка (між будинками № 24 та № 26) на конкурентних засадах 

(земельних торгах)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4552. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4552 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 802 “Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Короленка (між 

будинками № 24 та № 26) на конкурентних засадах (земельних торгах)” 

(додається).  

 

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

надання дозволу ПрАТ ‟Комбінат по випуску продовольчих товарів” на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 37”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 620. 
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Лунгол Р.С. пояснив, що земельна ділянка сформована на підставі 

існування майнового комплексу колишнього Комбінату по випуску 

продовольчих товарів, є чинною і не підлягає ліквідації. Відзначив, що у 

договорі оренди земельної ділянки прописано, що земельну ділянку не можна 

передавати в суборенду без дозволу органу місцевого самоврядування.  

 

Міський голова прокоментував, що майно, розміщене на зазначеній у 

проєкті рішення земельній ділянці загальною площею майже 4 га, вже давно 

не експлуатується. Запитав, чи добре вивчалося це питання.  

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟Рідне місто”), запропонував відтермінувати розгляд проєкту рішення                      

№ 620. 

 

Міський голова запропонував викликати керівництво ПрАТ ‟Комбінат по 

випуску продовольчих товарів” для вирішення питання по суті. 

 

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

розгляд проєкту рішення № 620. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Пуликівському В.В. цільового призначення земельної ділянки                                               

по вул. Великій Пермській, 8-ж”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2993. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 2993 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

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

органів ради, пояснив суть проєкту рішення № 2993. Проінформував, що на 

цей час зазначена у проєкті рішення земельна ділянка використовується не за 
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цільовим призначенням, у зв’язку з чим бюджет територіальної громади 

недоотримує надходження.  

Яремчук В.С., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, депутатська група ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), як голова постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

запропонувала повернутися до розгляду проєкту рішення № 2993. Відзначила, 

що на зазначеній земельній ділянці розміщені діючі ресторан та магазин.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутатки Яремчук В.С. повернутися до 

голосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2993. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Повторно ставлю на голосування питання ‟Про зміну Пуликівському В.В. 

цільового призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2993.  

Надійшла пропозиція прийняти запропонований проєкт рішення за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 803 “Про зміну Пуликівському В.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж” 

(додається).  

 

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

затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                                             

по вул. Кропивницького, 6-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4271. 
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Лунгол Р.С. пояснив суть питання. Відзначив, що необхідно внести 

технічну правку до проєкту рішення ‒ встановити розмір орендної плати на 

рівні 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4271 за основу і в 

цілому (з технічною правкою). Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 804 “Про затвердження Вітряченку Л.Б. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а” (додається).  

 

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

затвердження ТОВ ‟ЄВРОТРАК-Р” проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення для подальшої 

передачі у власність (шляхом викупу) по вул. Дворцовій, 25”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 667. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 667 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 805 “Про затвердження ТОВ ‟ЄВРОТРАК-Р” 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення для подальшої передачі у власність (шляхом 

викупу) по вул. Дворцовій, 25” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟Будтранссервіс” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Комарова, 66-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 350. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 350 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 806 “Про надання ТОВ ‟Будтранссервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою                            

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                             

по вул. Комарова, 66-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання КП ‟Управління будинками Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                               

по вул. Євгена Чикаленка, 11”. Проєкт рішення за реєстраційним № 576. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 576 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 807 “Про надання КП ‟Управління будинками 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                                             

вул. Євгена Чикаленка, 11” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок                              
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по вул. Віктора Чміленка, 65 та вул. Архітектора Паученка, 40-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 577. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 577 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 808 “Про надання МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 1                                      

ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок по вул. Віктора Чміленка, 65 та                                                       

вул. Архітектора Паученка, 40-а” (додається).  

 

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

надання АТ ‟Укрпошта” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по 

місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 578. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 578 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 809 “Про надання АТ ‟Укрпошта” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому” 

(додається).  

 

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

надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 
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земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 579. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 579 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 810 “Про надання Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                         

вул. Юрія Бутусова” (додається).  

 

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

передачу АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК” в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Короленка, 60”. Проєкт рішення за реєстраційним № 570. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 570 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 811 “Про передачу АТ КБ ‟ПРИВАТБАНК” в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Короленка, 60” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ОКП ‟Кіровоградське ООБТІ” у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Шульгиних, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 573. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 573 за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 812 “Про передачу ОКП ‟Кіровоградське 

ООБТІ” у постійне користування земельної ділянки по                                                   

вул. Шульгиних, 12” (додається).  

 

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

затвердження Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                       

по вул. Леваневського, 2-к”. Проєкт рішення за реєстраційним № 575. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 575 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 813 “Про затвердження Квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-к” 

(додається).  

 

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

передачу Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області у 

постійне користування земельної ділянки по просп. Перемоги (біля річки 

Інгул)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 660. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 660 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 814 “Про передачу Управлінню Служби 

безпеки України в Кіровоградській області у постійне користування 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля річки Інгул)” (додається).  

 

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

передачу ГОЛОВНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС у постійне 

користування земельних ділянок по вул. Юрія Бутусова, 22 та                                          

просп. Інженерів, 9/92”. Проєкт рішення за реєстраційним № 571 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 571 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 815 “Про передачу ГОЛОВНОМУ 

СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС у постійне користування земельних 

ділянок по вул. Юрія Бутусова, 22 та просп. Інженерів, 9/92” (додається).

  

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

затвердження комунальному некомерційному підприємству ‟Обласний 

клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради” технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по 

вул. Ялтинській, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 661. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 661 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 816 “Про затвердження комунальному 

некомерційному підприємству ‟Обласний клінічний онкологічний центр 

Кіровоградської обласної ради” технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Ялтинській, 1” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу з комунальної в державну власність земельних ділянок”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 574. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 574 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 817 “Про передачу з комунальної в державну 

власність земельних ділянок” (додається).  

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                                         

№ 499. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 499 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 818 “Про внесення змін до рішень міської ради” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2019 № 2874”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 662. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 662 за основу і в 

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

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 819 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 10.09.2019 № 2874” (додається).  

 

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

внесення змін до рішень міської ради”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 663. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 663 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 820 “Про внесення змін до рішень міської ради” 

(додається).  

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3472”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 46 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 46 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 821 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 08.09.2020 № 3472” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Завершено розгляд питань, включених до порядку денного.  
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Яремчук В.С., як голова постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності запропонувала повернутись до 

формування проєкту порядку денного сесії, а саме включити ще одне                                   

питання ‒ ‟Про надання Панченко І.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 30)”, проєкт рішення за реєстраційним № 645. Пояснила, що питання 

погоджено профільною постійною комісією. 

 

Райкович А.П.: 

Від депутатки Яремчук В.С. надійшла пропозиція. Нам необхідно 

прийняти процедурне рішення. 

Хто за те, щоб повернутися до формування порядку денного шостої сесії 

міської ради, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності Валентини Яремчук – 

включити до порядку денного шостої сесії Кропивницької міської ради 

питання ‟Про надання Панченко І.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

будинку № 30)”, проєкт рішення за реєстраційним № 645. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання ‟Про надання Панченко І.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 30)”, проєкт рішення за реєстраційним № 645.  

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 645 за основу і в 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 822 ‟Про надання Панченко І.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 30)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питання ‟Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Питання, включені до порядку денного шостої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

Шосту сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 


