
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  9 

сьомої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 12 жовтня 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 сьому сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 30 депутатів. 

Відсутні 13 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Сьому 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:  

Арутюнян О.С., яка від імені громадської організації ‟ЦЕНТР 

РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР ‟ЄДИНА РОДИНА” звернулась до 

депутатів міської ради з проханням не підтримувати проєкт рішення № 718 

‟Про перейменування площі Дружби народів” та посприяти ребрендингу 

назви площі у сучасному контексті з метою захисту багатонаціональної 

громади міста Кропивницького.  

 

Орєшкову Г.М., який звернувся до міського голови з проханням вирішити 

проблемні питання, пов’язані з якістю міських пасажирських перевезень, та 

зняти обмеження щодо пільгового проїзду пенсіонерів за віком та за вислугою 

років в міському пасажирському транспорті загального користування. 
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Міський голова звернувся до заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна пояснити громаді під 

час брифінгу підстави для введення обмежень на пільговий проїзд, доручив  

управлінню охорони здоров’я міської ради роз’яснити людям про небезпеки, 

пов’язані із сезонними захворюваннями та активним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, та вимоги Кабінету Міністрів України 

щодо пасажирських перевезень громадським транспортом міста.  

 

Бринзі О.Л., голові громадської організації ‟Батьківська рада 

Кропивницького”, яка порушила проблемні питання, пов’язані з якістю 

харчування у загальноосвітніх навчальних закладах міста Кропивницького. 

Відзначила досвід міста Тернопіль у розвитку галузі освіти. Повідомила, що 

за результатами досліджень громадської організації ‟Трансперенсі 

Інтернешнл Україна” серед ста міст України заклади освіти міста 

Кропивницького знаходяться у рейтингу на рівні, нижчому ніж середній.  

Запросила міського голову, депутатів, представників управління освіти 

Кропивницької міської ради та керівників закладів освіти на зустріч, метою 

якої є забезпечення якісних змін в освітніх навчальних закладах міста. 

Поінформувала, що зустріч відбудеться 21 жовтня 2021 року у приміщенні 

Центру надання адміністративних послуг. 

 

Згідно зі статтею 32 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова запропонував депутатам оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення.  

 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (депутатська фракція 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), як співголова депутатської групи 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості” поінформувала 

присутніх про ініціативу депутатської групи ‒ напередодні кожного 

засідання сесії міської ради привертати увагу громадськості до вкрай 

важливих питань. Пояснила, що поняття ‟Рожевий жовтень” – це місяць 

боротьби з раком молочної залози, символом якої є рожева стрічка; місяць, 

коли вся світова спільнота об’єднується задля підтримки жінок з цим 

захворюванням та популяризації здорового способу життя. Відзначила, що 

членкині депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні 

можливості”, колеги - чоловіки, працівники виконавчих органів Кропивницької 

міської ради одягли рожеві стрічки, щоб привернути увагу суспільства до 

проблеми раку молочної залози, що займає перше місце у статистиці 

онкозахворювань. Закликала всіх жінок пройти профілактичний огляд                         

у лікаря-мамолога. 
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Яриніч К.В., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), з трибуни запросив всіх жінок міста 

пройти безкоштовне обстеження в Онкологічному центрі у день відкритих 

дверей, який буде проводитись 23 жовтня 2021 року.  

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), 

поінформувала, що 20 травня 2021 року рішенням міської ради № 368 був 

підтриманий її депутатський запит щодо стану техногенної та пожежної 

безпеки у закладах освіти міста Кропивницького. Пояснила, що за 

результатами опрацювання депутатського запиту виконавчі органи міської 

ради надали відповідь, згідно з якою на капітальні протипожежні заходи в 

закладах освіти міста орієнтовно необхідно виділити 31 млн грн. Відзначила, 

що профінансувати такий об’єм за кошти засновника неможливо. 

Зауважила, що аналогічна ситуація склалася в інших регіонах України, тому 

у проєкті Державного бюджету України на 2022 рік вперше закладено                        

1,5 млрд грн окремої субвенції на вирішення питань забезпечення 

протипожежної безпеки у закладах освіти, також 1,5 млрд грн передбачено 

на здорове харчування.  

Звернулась до міського голови з проханням доручити управлінню освіти 

міської ради взяти на контроль та в обов’язковому порядку провести роботу 

щодо максимального залучення у 2022 році коштів цільових субвенцій з 

державного бюджету на проведення протипожежних заходів та реалізацію 

реформи шкільного харчування у закладах освіти міста. Передала відповідне 

депутатське звернення до управління апарату міської ради.  

Міський голова пояснив, що міська рада обов’язково долучиться                                 

до загальнодержавних програм, щоб отримувати відповідні цільові                         

субвенції. Звернувся до начальника управління освіти міської ради з                             

проханням опрацювати питання, зазначені у зверненні депутатки                                           

Ковальової-Алокілі О.А. 

Не погодився з оцінками громадських організацій відносно розвитку 

галузі освіти у місті Кропивницькому.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі сьомої сесії міської ради беруть участь: 

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

ради; 

Марченко Л.М. ‒ староста Новенського старостинського округу; 

Ізотов В.А. – керівник Кропивницької окружної прокуратури. 
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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 екології, земельних відносин та комунальної власності ‒ Валентину 

Яремчук. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Прошу Валентину Сергіївну зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного сьомої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання, який складається з 19 загальних та 66 земельних 

питань. 

 

Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, груп, головами постійних комісій було запропоновано включити до 

проєкту порядку денного ще 8 додаткових питань: 

 

1. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення додаткових виплат пенсіонерам”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера. 

2. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

недопущення підвищення тарифів для населення”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера. 

3. ‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України щодо наповнення місцевих 

бюджетів додатковими ресурсами”, проєкт рішення без реєстраційного 

номера. 

4. ‟Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради                                 

від 02 лютого 2021 року № 49 ‟Про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької міської ради”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 765 (доопрацьований). 

5. ‟Про надання дозволу КП ‟Теплоенергетик” Кропивницької міської 

ради на укладання мирових угод з АТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 768. 
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6. ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року                         

№ 2282 ‟Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа                                              

на 2019-2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 777. 

7. ‟Про внесення змін до Програми виконання судових рішень про 

стягнення коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 766. 

8. ‟Про передачу КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у 

постійне користування земельної ділянки для розміщення парку 

‟Молодіжний”, проєкт рішення за реєстраційним № 767. 

Перелік та матеріали вам роздано.  

 

Шановні колеги! 

Є пропозиція взяти проєкт порядку денного сьомої сесії міської ради за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Костянтина Яриніча включити до 

проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення додаткових виплат 

пенсіонерам”, проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач                                  

Яриніч К.В. – депутат міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Костянтина Яриніча включити до 

проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів 

для населення”, проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач                  

Яриніч К.В. – депутат міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Ольги Ковальової-Алокілі включити 

до проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо наповнення місцевих бюджетів додатковими 

ресурсами”, проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач ‒ 

Ковальова-Алокілі О.А. – депутатка міської ради. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Валентини Яремчук включити до 

проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49                       

‟Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької 

міської ради”, проєкт рішення за реєстраційним № 765 (доопрацьований). 

Доповідач Магер Н.І. ‒ начальник управління персоналу міської ради. Хто за 

цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Василя Рубана включити до проєкту 

порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про надання дозволу                       

КП ‟Теплоенергетик” Кропивницької міської ради на укладання мирових угод 

з АТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”, проєкт рішення за реєстраційним № 768. 

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

комунального господарства міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Наталі Чередніченко включити до 

проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін 

до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про затвердження 

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 777. Доповідач Тимоховська Т.М. – начальник 

управління з питань захисту прав дітей міської ради. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутата Дмитра Бірця включити до проєкту 

порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про внесення змін до 

Програми виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019-2021 роки”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 766. Доповідач Смаглюк М.О. ‒ начальник 

юридичного управління міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція від депутатки Валентини Яремчук включити до 

проєкту порядку денного сьомої сесії міської ради питання ‟Про передачу                     

КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення парку ‟Молодіжний”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 767. Доповідач Лунгол Р.С. – начальник управління 
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земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Які ще є пропозиції щодо проєкту порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного сьомої сесії міської ради затвердити в 

цілому з урахуванням додаткових питань. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 823 “Про затвердження порядку денного сьомої 

сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається). 
 

Райкович А.П.: 

Пропоную наступний порядок розгляду питань: загальні, додаткові, 

земельні. Якщо не буде заперечень, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

Перше питання ‒ ‟Про депутатські запити депутатів міської ради”.  

Надаю слово секретарю міської ради Олегу Колюці. 

 

Колюка О.С., секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

У міжсесійний період управлінням апарату Кропивницької міської ради 

зареєстровано один депутатський запит щодо встановлення пристроїв 
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примусового зниження швидкості та облаштування пішохідної доріжки, який 

надійшов від депутата Максима Линченка. 

 

Зачитав депутатський запит Линченка М.Д. (додається) та проєкт 

рішення.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит Максима Линченка. Прошу 

визначитись і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 824 “Про депутатський запит депутата 

Кропивницької міської ради Линченка М.Д.” (додається). 
 

Міський голова доручив заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олександру Вергуну взяти до виконання 

депутатський запит, розпочати процедуру проєктування встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості та облаштування пішохідної 

доріжки з метою реалізації у 2022 році порушених у запиті питань.  

Зауважив, що на адресу міської ради надходить велика кількість 

звернень щодо встановлення обмежувачів швидкості руху транспорту на 

різних ділянках доріг у місті, але такі обмежувачі встановлюються тільки з 

дозволу патрульної поліції, тому виконавчі органи міської ради мають 

проводити роз’яснювальну роботу серед громади, а патрульна поліція ‒ 

контролювати та встановлювати прилади фіксації порушень водіями 

транспортних засобів швидкісного режиму руху.  

 

Райкович А.П.: 

Якщо у депутатів є запити, прошу їх оголосити. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив усний депутатський 

запит, в якому загострив увагу депутатів на проблемних питаннях, 

пов’язаних із забезпеченням якісного теплопостачання у місті в період 

опалювального сезону 2021-2022 років. Відзначив, що загальна ситуація у 

теплоенергетиці України є критичною, зважаючи на вартість газу для 

населення та борги споживачів за житлово-комунальні послуги. Озвучив 

цифри. Пояснив, що одним із шляхів вирішення кризової ситуації, що склалась, 

стало підписання Меморандуму між Кабінетом Міністрів України, Офісом 
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Президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого 

самоврядування ‟Асоціація міст України”, Палатою місцевих влад Конгресу 

місцевих та регіональних влад і НАК ‟Нафтогаз України” про 

взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання 

тепла та гарячої води в опалювальному сезоні 2021-2022 років. Пояснив суть 

Меморандуму. Зауважив, що зазначений документ не створює жодних 

юридичних наслідків, тому згідно з чинним законодавством України державні, 

комунальні, приватні установи закуповують газ за ринковими цінами. 

Пояснив, що статтею 11 Закону України ‟Про ринок природного газу” 

передбачено, що Кабінет Міністрів України може ухвалити постанову про 

покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу щодо 

встановлення фіксованої ціни на природний газ, тому необхідно звернутись до 

Кабінету Міністрів та Верховної Ради України з метою врегулювання цього 

питання.  

Пояснив суть звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого 

скликання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення якісних послуг з теплопостачання для населення (додається). 

Зачитав проєкт рішення. 

Відповів на зауваження депутата Корнюші О.П. та запевнив, у зверненні 

логічно викладений зв'язок вимог статті 11 Закону України ‟Про ринок 

природного газу” з продовженням терміну дії постанови Кабінету Міністрів 

України, яка регулює ціни на природний газ, що постачається населенню, 

підприємствам теплокомуненерго для виробництва теплової енергії та 

бюджетній сфері на рівні собівартості газу, видобутого                                                         

АТ ‟Укргазвидобування”, із забезпеченням рентабельності не вище                                        

30 відсотків та сплати податків. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування усний депутатський запит Цертія О.М. Прошу 

визначитись і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 825 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України щодо забезпечення якісного теплопостачання 

населення” (додається). 
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Міський голова поінформував, що міська рада зараз знаходиться в 

процесі підписання важливих документів, які стосуються вартості газу                      

для бюджетних установ, та підписання Мирової угоди з НАК ‟Нафтогаз 

України”. Підписаний Меморандум, який обумовлює проходження 

опалювального сезону 2021-2022 років. Відзначив, що в процес формування 

ціни на газ та об’єктивних умов проходження опалювального сезону, 

заключення договорів втрутився Президент України. Висловив сподівання, що 

всі пункти Меморандуму будуть виконані.  

 

Райкович А.П.: 

Чи є ще депутатські запити? 

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), пояснив позицію фракції щодо 

ситуації, яка склалась у галузі теплопостачання в Україні. Відзначив, що для 

вирішення існуючих проблем необхідно усунути монополіста ‒                                        

НАК ‟Нафтогаз України”, який не видобуває природний газ, а є посередником 

та отримує дохід з різниці між собівартістю видобутку і ціною, 

встановленою для споживачів. Зауважив, що саме держава має врегулювати 

це питання. Висловив думку, що було б доцільним організувати процес таким 

чином, щоб споживачі напряму заключали договори на постачання газу з 

організацією, яка здійснює його видобуток. 

 

Зачитав усний депутатський запит групи депутатів міської ради 

(додається) щодо облаштування парку культури та відпочинку 

‟Ковалівський” та приведення його до належного естетичного вигляду.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування депутатський запит групи депутатів міської ради. 

Прошу визначитись і проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 826 “Про депутатський запит групи депутатів 

Кропивницької міської ради” (додається). 

 

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

“Про інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури 
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Кіровоградської області про результати діяльності на території                                      

міста Кропивницького за І півріччя 2021 року”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач Ізотов В.А. ‒ керівник Кропивницької 

окружної прокуратури  Кіровоградської області. 

 

Ізотов В.А. зачитав інформацію Кропивницької окружної прокуратури 

Кіровоградської області про результати діяльності на території міста 

Кропивницького за І півріччя 2021 року (додається). 

Відповів на запитання депутата Корнюші О.П. щодо співпраці окружної 

прокуратури з міською радою. 

 

Райкович А.П.: 
Пропоную інформацію керівника Кропивницької окружної прокуратури 

Кіровоградської області про результати діяльності на території міста 

Кропивницького за І півріччя 2021 року взяти до відома. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 827 “Про інформацію керівника 

Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області про 

результати діяльності на території міста Кропивницького за І 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 № 748. Доповідач                           

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

 

Бочкова Л.Т. звернула увагу депутатів, що постійна комісія міської ради 

з питань бюджету та податкової політики рекомендувала внести зміни до 

проєкту рішення № 748. 

 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), висловив зауваження до проєкту 

рішення № 748, а саме щодо виділення більше 10 млн грн на компенсаційні 

виплати за пільговий проїзд автомобільним та електротранспортом 

окремим категоріям громадян, апелюючи до норм Закону України                              

‟Про захист економічної конкуренції” в частині дії, внаслідок якої окремим 
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суб’єктам господарювання створюються дискримінаційні умови порівняно з 

конкурентами. Вказав на недоліки в організації роботи управління 

транспорту та зв’язку, а саме на недостатню взаємодію з приватними 

підприємствами-перевізниками в напрямку забезпечення квитково-касового 

обліку та забезпечення надходжень до бюджету територіальної громади за 

рахунок оподаткування. Відзначив, що згідно з вимогами Закону України                 

‟Про державну допомогу суб’єктам господарювання” для надання такої 

допомоги окремому суб’єкту господарювання необхідно отримати дозвіл. 

Заявив, що не голосуватиме за проєкт рішення № 748 у запропонованій 

редакції. Запропонував направити ці 10 млн грн на галузь охорони здоров’я.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 748 за основу і в 

цілому з урахуванням рекомендацій постійної комісії міської ради з питань 

бюджету та податкової політики. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 828 “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 внесення змін до рішення міської ради від 27 серпня 2019 року № 2752 

‟Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету                              

міста Кропивницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 761 

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

управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 761 в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 829 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 27 серпня 2019 року № 2752 ‟Про Бюджетний регламент 
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проходження бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького” 

(додається).  

 

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

“Про внесення змін та доповнення 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 № 724 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. – 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 724 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 830 “Про внесення змін та доповнення 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)” (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 № 725 (доопрацьований). 

Доповідач Білокінь С.В. ‒ начальник управління капітального будівництва 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 725 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 № 831 “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).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки, 

затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 101”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 714. Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 714 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 832 “Про внесення змін та доповнень до Заходів 

щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради 

від 02.02.2021 № 101” (додається).  

 

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

“Про затвердження Програми ведення містобудівного кадастру у складі 

управління містобудування та архітектури Кропивницької міської ради                        

на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 562. Доповідач 

Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 562 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 833 “Про затвердження Програми ведення 

містобудівного кадастру у складі управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки” (додається).

  

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

“Про затвердження Програми розроблення містобудівної документації 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 614 (доопрацьований). Доповідач                              

Мартинова І.В. ‒ т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 614 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 834 “Про затвердження Програми розроблення 

містобудівної документації Кропивницької міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки” (додається).  
 

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

“Про затвердження Програми виконання судових рішень про стягнення 

коштів з Виконавчого комітету Кропивницької міської ради на 2022-2024 

роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 649. Доповідач Смаглюк М.О. ‒ 

начальник юридичного управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 649 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 835 “Про затвердження Програми виконання 

судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради на 2022-2024 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання ПП ‟Компанія Росток-агро” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                             

вул. Аджамській, 27”. Проєкт рішення за реєстраційним № 472 

(доопрацьований). Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 472 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 836 “Про надання ПП ‟Компанія Росток-агро” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Аджамській, 27” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про погодження Концепції індустріального парку ‟Ростагропром”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 759 (доопрацьований). Доповідач Рахуба Н.А. – 

директор департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 759 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 837 “Про погодження Концепції 

індустріального парку ‟Ростагропром” (додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 

‟Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, 

проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 717. Доповідач Назарець А.Ф. – начальник 

управління культури і туризму міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 717 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 838 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 25 листопада 2003 року № 581 ‟Про затвердження уточнених назв 

і перекладу українською мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, 

проїздів, тупиків м. Кіровограда” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про перейменування площі Дружби народів”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 718. Доповідач Назарець А.Ф. – начальник управління 

культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 718 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 4, 

“проти” – 6, 

“утримались” – 15, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

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

“Про затвердження Порядку передачі у власність громадян квартир 

(будинків), житлових приміщень (кімнат) у гуртожитках, що належать до 

комунальної власності Кропивницької міської територіальної громади”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 746. Доповідач Пасенко А.С. – начальник 

управління комунальної власності міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 746 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 839 “Про затвердження Порядку передачі у 

власність громадян квартир (будинків), житлових приміщень (кімнат) у 

гуртожитках, що належать до комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади” (додається).  

 

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

“Про введення додаткових штатних одиниць”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 747 (доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

 

Костенко Л.Д. відповіла на запитання депутатки Ніжнікової А.О. щодо 

пункту 2 доопрацьованого проєкту рішення. Також відповіла на запитання 

щодо збільшення у закладах освіти, які мають самостійний баланс, ставок 

спеціалістів, уповноважених на роботу з електронними закупівлями. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 747 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 840 “Про введення додаткових штатних 

одиниць” (додається).  

 

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

“Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр соціальних 

служб”. Проєкт рішення за реєстраційним № 762 (доопрацьований). Доповідач 

Вовк Ю.М. – директор департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 762 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 841 “Про затвердження Положення про 

Кропивницький міський центр соціальних служб” (додається).  

 

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

“Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 763 (доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. – директор департаменту 

соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 763 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 842 “Про затвердження Положення про 

Кропивницький міський центр обліку та тимчасового перебування 

бездомних осіб в новій редакції” (додається).  

 

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

“Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 764 (доопрацьований). Доповідач  

Вовк Ю.М. – директор департаменту соціальної політики міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 764 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 843 “Про затвердження Положення про 

Кропивницький міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, у новій редакції” (додається).  

 

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

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 
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Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо забезпечення додаткових виплат пенсіонерам”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера (підготовлено фракцією Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”). Доповідач Яриніч К.В. – депутат 

міської ради. 

 

Яриніч К.В., депутат міської ради (голова фракції Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), зачитав текст звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

додаткових виплат пенсіонерам (додається).  

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), відзначила, 

що за дорученням Президента України з березня 2021 року майже дев’яти 

мільйонам пенсіонерів проіндексовані виплати на 11 відсотків; з квітня 

проіндексовано виплати працюючим пенсіонерам; з 01 липня пенсії за 

інвалідністю для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, зросли в середньому на 2 300 грн; військові пенсіонери почали 

отримувати щомісячні доплати в розмірі 2 000 грн. За президентською 

програмою з підтримки літніх громадян: з жовтня пенсіонери                                          

віком 75-85 років будуть отримувати доплату до 400 грн; з минулого року 

додаткові виплати у розмірі 500 грн почали отримувати люди, старші                             

за 80 років. У вересні цього року парламент підтримав законопроєкт про 

вдосконалення пенсійного законодавства, яким пропонується визначити дату 

щорічної індексації пенсій ‒ 01 березня. Крім того, Верховна Рада України 

розглядає законопроєкт, який передбачає зміни до бюджету 2021 року щодо 

збільшення обсягу субсидій для населення. Прокоментувала пропозицію                        

депутата Яриніча К.В., озвучену у зверненні, щодо забезпечення додаткових 

виплат пенсіонерам за рахунок коштів, отриманих Україною від 

Міжнародного валютного фонду, зауваживши, що ці кошти є цільовими.  

Підсумувала, що треба визнати, що в межах існуючих можливостей 

влада робить все можливе для підвищення рівня життя пенсіонерів.  

 

Яриніч К.В. зауважив, що Верховною Радою України тільки планується 

ухвалити законопроєкт стосовно виплати субсидій для населення. Пояснив, 

що коштів, які зараз отримують пенсіонери з урахуванням нових виплат, все 

одно недостатньо, тому необхідно привернути увагу влади до існуючої 

проблеми. Нагадав, що у минулому році кошти Міжнародного валютного 

фонду, які надійшли на подолання поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, були використані на інші цілі.  
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Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення ‟Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

додаткових виплат пенсіонерам” за основу і в цілому. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 844 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення додаткових 

виплат пенсіонерам” (додається).  

 

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

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо недопущення підвищення тарифів для населення”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера (підготовлено фракцією Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”). Доповідач Яремчук В.С. – депутатка 

міської ради. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), зачитала текст звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення тарифів для населення (додається), підготовлений фракцією 

Політичної партії ‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”.  

 

Від фракції Політичної партії ‟НАШ КРАЙ” також надійшло звернення 

щодо вжиття заходів та недопущення підвищення тарифів для населення 

(додається). 

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, депутатська група 

‟Міжфракційне депутатське об’єднання ‟Рівні можливості”), висловила 

думку, що озвучене звернення є передчасним. Поінформувала про дії влади в 

напрямку зниження тарифів для населення. Відзначила, що з 01 жовтня 

знижений тариф на електроенергію для населення. Крім того зафіксовано 
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ціну на газ на рівні 7,96 грн. Зауважила, що поки що не йдеться про зростання 

тарифів.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення ‟Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення тарифів для населення” за основу і в цілому. Хто за цю 

пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 
 

Прийнято рішення № 845 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 

тарифів для населення” (додається).  

 

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

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо наповнення 

місцевих бюджетів додатковими ресурсами”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера (підготовлено фракцією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”). Доповідач Ковальова-Алокілі О.А. – депутатка міської 

ради. 

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), зачитала текст звернення 

депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до Верховної Ради 

України та Кабінету Міністрів України щодо наповнення місцевих бюджетів 

додатковими ресурсами (додається). 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення ‟Про звернення депутатів 

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України щодо наповнення місцевих бюджетів 

додатковими ресурсами” 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 846 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України щодо наповнення місцевих бюджетів додатковими 

ресурсами” (додається).  

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

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 49 ‟Про структуру та загальну чисельність 

виконавчих органів Кропивницької міської ради”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 765. Доповідач Магер Н.І. ‒ начальник управління персоналу 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 765 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 847 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 ‟Про структуру 

та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської 

ради” (додається).  

 

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

“Про надання дозволу КП ‟Теплоенергетик” КМР” на укладення мирових угод 

з АТ ‟НАК ‟Нафтогаз України”. Проєкт рішення за реєстраційним № 768. 

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

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 768 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 848 “Про надання дозволу                                                                 

КП ‟Теплоенергетик” КМР” на укладення мирових угод з АТ ‟НАК 

‟Нафтогаз України” (додається).  

 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2282 

‟Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” 

(зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 777. Доповідач 

Тимоховська Т.М. – начальник управління з питань захисту прав дітей міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 777 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 849 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2282 ‟Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019-2021 роки” (зі змінами)” (додається).

  

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

“Про внесення змін до Програми виконання судових рішень про стягнення                                             

коштів з Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького                                      

на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 766. Доповідач 

Смаглюк М.О. – начальник юридичного управління міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 766 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 850 “Про внесення змін до Програми 

виконання судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького на 2019-2021 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у постійне 

користування земельної ділянки для розміщення парку ‟Молодіжний”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 767. Доповідач Лунгол Р.С. ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 767 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 851 “Про передачу КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки 

для розміщення парку ‟Молодіжний” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.30. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 30 депутатів, відсутні 13 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Переходимо до розгляду 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. 
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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 передачу Смиченку В.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з кадастровим                                                    

№ 3510100000:48:413:0187)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 355. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 355 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Зараз в залі відсутні деякі з депутатів. 

Пропоную спочатку розглянути питання щодо регулювання земельних 

відносин, які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу 

ради ‒ 22, а потім ‒ 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).  

Є заперечення? Немає. 

Розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 710 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 710 за 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 852 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

“Про надання КП ‟Теплоенергетик” дозволів на розроблення документацій із 

землеустрою по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним                                   

№ 580 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 580 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 853 “Про надання КП ‟Теплоенергетик” 

дозволів на розроблення документацій із землеустрою по місту 

Кропивницькому” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення скверу ‟Гай десантників”. Проєкт рішення за реєстраційним                         

№ 732. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 732 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 854 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення скверу 

‟Гай десантників” (додається).  
 

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

“Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення лісопарку ‟Сосновий”. Проєкт рішення за реєстраційним № 733. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 733 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 855 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення 

лісопарку ‟Сосновий” (додається).  
 

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

“Про надання КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                

по вул. Металургів (біля житлових будинків № 1, 2 та 16), смт Нове”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 752. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 752 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 856 “Про надання КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Металургів (біля 

житлових будинків № 1, 2 та 16), смт Нове” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне 

користування земельних ділянок по місту Кропивницькому”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 569. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 569 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 857 “Про передачу управлінню освіти 

Кропивницької міської ради у постійне користування земельних ділянок 

по місту Кропивницькому” (додається).  
 

 

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

“Про передачу КЗ КДЮСШ № 2 у постійне користування земельної ділянки                             

по вул. Курганній, 64”. Проєкт рішення за реєстраційним № 572. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 572 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 858 “Про передачу КЗ КДЮСШ № 2 у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Курганній, 64” (додається).  

 

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

“Про передачу КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у постійне 

користування земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки                                

садово-паркового мистецтва ‟Козачий острів”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 740. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 740 за основу і в 

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

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 859 “Про передачу КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки 

для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва ‟Козачий 

острів” (додається).  
 

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

“Про зміну Бурматову І.В. цільового призначення земельної ділянки по  

вул. Новомиколаївській, 39”. Проєкт рішення за реєстраційним № 597. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 597 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 860 “Про зміну Бурматову І.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Новомиколаївській, 39” 

(додається).  
 

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

Осіповій Ю.Ю. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Курінному, 56-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 598. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 598 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 861 “Про зміну Осіповій Ю.Ю. цільового 

призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 56-а” (додається).  
 



32 
 

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

“Про затвердження Подшиваловій В.А. проєкту землеустрою щодо                              

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення                                    

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 59”. Проєкт рішення за реєстраційним № 600. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 600 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 862 “Про затвердження Подшиваловій В.А. 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Гетьмана Сагайдачного, 59” (додається).

  

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

“Про надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Андріївській 

(біля будинку № 2-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 702. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 702 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 863 “Про надання  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. 

Андріївській (біля будинку № 2-а)” (додається).  

 

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

“Про надання ТОВ ‟ФАРММАШ” дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по  

вул. Генерала Родимцева, 83-е”. Проєкт рішення за реєстраційним № 695. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 695 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 864 “Про надання ТОВ ‟ФАРММАШ”                     

дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                                         

(на місцевості) для оформлення права оренди                                                                                   

по вул. Генерала Родимцева, 83-е” (додається).  

 

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

“Про надання Лисенку В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по пров. Цеховому, 4-г”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 696. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 696 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 865 “Про надання Лисенку В.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по пров. Цеховому, 4-г” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання ТОВ ‟АРК ‟ГРУПП 19” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  

вул. Промисловій, 3-в”. Проєкт рішення за реєстраційним № 721. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 721 за основу і в 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 866 “Про надання ТОВ ‟АРК ‟ГРУПП 19” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Промисловій, 3-в” (додається).  
 

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

“Про надання ПрАТ ‟ВФ Україна” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  

вул. Богдана Хмельницького”. Проєкт рішення за реєстраційним № 756. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 756 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 867 “Про надання ПрАТ ‟ВФ Україна” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Богдана Хмельницького” (додається).  

 

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

“Про поновлення ТОВ ‟Українсько-Польський ліцей ім. К.Шимановського” 

договору оренди землі на площі Дружби народів, 8”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 703 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 703 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 868 “Про поновлення ТОВ ‟Українсько-

Польський ліцей ім. К.Шимановського” договору оренди землі на            

площі Дружби народів, 8” (додається).  
 

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

“Про поновлення ТОВ ‟СЛАВІЯ 2000” договору оренди землі по                                                      

вул. Варшавській, 91”. Проєкт рішення за реєстраційним № 694. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 694 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 869 “Про поновлення ТОВ ‟СЛАВІЯ 2000” 

договору оренди землі по вул. Варшавській, 91” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                             

“Про поновлення ТОВ ‟КАРАВАН-С” договорів оренди землі по                                  

місту Кропивницькому”. Проєкт рішення за реєстраційним № 757. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. пояснив суть питання.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 757 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 870 “Про поновлення ТОВ ‟КАРАВАН-С” 

договорів оренди землі по місту Кропивницькому” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про поновлення ПП ‟Балтимор” договору оренди землі по                                                            

вул. Великій Перспективній, 50”. Проєкт рішення за реєстраційним № 492 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що доопрацьований проєкт рішення № 492 

стосується вільних від забудови земельних ділянок.  

 

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

органів ради, відзначив, що на містобудівну раду надійшов проєкт 

реконструкції колишнього ресторану ‟Київ” під ТРЦ. Той же заявник 

звернувся до міської ради з проханням поновити договори оренди земельної 

ділянки.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 492 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 871 “Про поновлення ПП ‟Балтимор” договору 

оренди землі по вул. Великій Перспективній, 50” (додається). 
 

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

“Про поновлення ПП ‟Балтимор” договору оренди землі по  

вул. Великій Перспективній, 50”. Проєкт рішення за реєстраційним № 493 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питань. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 493 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 872 “Про поновлення ПП ‟Балтимор” договору 

оренди землі по вул. Великій Перспективній, 50” (додається).  

 

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

“Про передачу ТОВ ‟Централ Фармінг Юкрейн” земельної ділянки в оренду 

по вул. Дворцовій, 12”. Проєкт рішення за реєстраційним № 704. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питань. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 704 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 873 “Про передачу ТОВ ‟Централ Фармінг 

Юкрейн” земельної ділянки в оренду по вул. Дворцовій, 12” (додається).

  

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

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

вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 719. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 719 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 874 “Про передачу ТОВ ‟ТАРТ-ГРУП” в 

оренду земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 15-а, смт Нове” 

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

“Про припинення Циганашу В.О. права користування земельною ділянкою по 

вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2) та передачу її безоплатно у 

власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 720. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 720 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 875 “Про припинення Циганашу В.О.                           

права користування земельною ділянкою по вул. Пацаєва (біля будинку 

№ 4, корп. 2) та передачу її безоплатно у власність” (додається).  
 

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

“Про припинення Мягкому А.В. права користування земельною ділянкою по 

вул. Гоголя (у дворі житлового будинку № 78) та передачу її безоплатно у 

власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 447 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 447 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 876 “Про припинення Мягкому А.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Гоголя (у дворі житлового 

будинку № 78) та передачу її безоплатно у власність” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про припинення Заніздрі С.С. права користування земельною ділянкою                                     

по вул. Полтавській (біля будинку № 81) та передачу її безоплатно у 

власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 449. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. пояснив назву проєкту 

рішення № 449. Відповів на запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. 
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Мосін О.В., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, доповнив, що заявник звернувся з проханням надати йому право 

власності на земельну ділянку, що перебувала в оренді, на підставі права 

власності на майно, розміщене на ній. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 449 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 877 “Про припинення Заніздрі С.С. права 

користування земельною ділянкою по вул. Полтавській (біля будинку     

№ 81) та передачу її безоплатно у власність” (додається).  
 

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

“Про припинення Кострубі С.Б. права користування земельною ділянкою  

по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку № 24-а) та передачу 

її безоплатно у власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 622. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 622 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 878 “Про припинення Кострубі С.Б. права 

користування земельною ділянкою по вул. Арсенія Тарковського                              

(у дворі житлового будинку № 24-а) та передачу її безоплатно у власність” 

(додається).  
 

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

“Про припинення Гавришу В.І. права користування земельною ділянкою по 

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9) та передачу її безоплатно у 

власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 67 (доопрацьований). 
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Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. детально пояснив 

доопрацьований проєкт рішення № 67. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 67 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 879 “Про припинення Гавришу В.І. права 

користування земельною ділянкою по вул. Юрія Коваленка                       

(біля будинку № 9) та передачу її безоплатно у власність” (додається).  
 

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

“Про припинення Кущ Т.Ю. права користування земельною ділянкою                            

по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового будинку № 60) та передачу 

її безоплатно у власність”. Проєкт рішення за реєстраційним № 244. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 244 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 880 “Про припинення Кущ Т.Ю. права 

користування земельною ділянкою по вул. Арсенія Тарковського                     

(у дворі житлового будинку № 60) та передачу її безоплатно у власність” 

(додається).  
 

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

“Про надання ТОВ ‟Механомонтаж-1” дозволу на передачу частини 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Ливарній, 14-а, смт Нове”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 617. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 617 за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 881 “Про надання ТОВ ‟Механомонтаж-1” 

дозволу на передачу частини орендованої земельної ділянки в суборенду                                 

по вул. Ливарній, 14-а, смт Нове” (додається).  
 

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

“Про надання Зайцеву А.М. дозволу на передачу орендованої земельної 

ділянки в суборенду по вул. Преображенській (біля магазину ‟Соколівський 

м'ясокомбінат”)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 697. 

 

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

органів ради, відповів на запитання міського голови про підстави передачі 

орендованої земельної ділянки в суборенду.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 697 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Романе Станіславовичу! 

Підготуйтесь і наприкінці сесійного засідання дайте роз’яснення, щоб 

депутати могли прийняти остаточне рішення. Прошу членів постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

долучитись до цього питання.  

 

Розглядаємо питання “Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

Центрального ринку)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 705. 
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Лунгол Р.С. пояснив суть питання. Відповів на запитання міського 

голови, що в разі припинення договору оренди земельної ділянки поновлення 

права має відбуватись шляхом проведення аукціону.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 705 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 21, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 5, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

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

“Про затвердження АТ ‟Концерн Галнафтогаз” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок та передачі в 

оренду по просп. Винниченка, 1-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 723. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 723 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 882 “Про затвердження АТ ‟Концерн 

Галнафтогаз” технічної документації із землеустрою щодо                                    

поділу та об'єднання земельних ділянок та передачі в оренду по                                          

просп. Винниченка, 1-б” (додається).  
 

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

“Про затвердження ПП ‟СЕРВІС КІРОВОГРАД” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі в 

оренду по вул. Академіка Тамма, 4-б”. Проєкт рішення за реєстраційним                           

№ 758. 
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Лунгол Р.С. пояснив суть питання. Продемонстрував місце 

розташування земельної ділянки на карті. Відповів на запитання депутата 

Цертія О.М. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 758 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 883 “Про затвердження ПП ‟СЕРВІС 

КІРОВОГРАД” технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по                                                     

вул. Академіка Тамма, 4-б” (додається).  
 

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Квітковій, 1-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 698. 

 

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

‟НАШ КРАЙ”), заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не братиме 

участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 698 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 884 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а” 

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

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Волкова, 11-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 701. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 701 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 885 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г” 

(додається).  
 

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

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля магазину 

‟АТБ”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 755. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. детально пояснив суть 

питання.  

 

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

органів ради, доповнив, що питання стосується вільної від забудови земельної 

ділянки. Питання погоджено виконавчими органами та профільною 

постійною комісією.  

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 755 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 886 “Про затвердження земельної ділянки                                   

по вул. Генерала Жадова (біля магазину ‟АТБ”), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

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

№ 601. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що проєкт рішення № 601 стосується виправлення 

технічних помилок. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 601 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 887 “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 20.05.2021 № 507”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 715 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що доопрацьований проєкт рішення № 715 

стосується виправлення технічної помилки. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 715 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 888 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 20.05.2021 № 507” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

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

№ 713 (доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що доопрацьований проєкт рішення № 713 

стосується виправлення технічних помилок. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 713 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 889 “Про внесення змін до рішень міської ради” 

(додається).  

 

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

“Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0066)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 326. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що питання стосується земельної ділянки у 

лісопарковій зоні, де розташовані багаторічні зелені насадження. 

Поінформував, що проєкт рішення не погоджений постійною комісією міської 

ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 326 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 890 “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)” 

(додається).  
 

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

“Про відмову Гаєвському В.С. у наданні дозволу на відведення земельної 

ділянки на розі вулиці Приміської та провулка Приміського (біля будинку  

№ 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 362. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 362 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 891 “Про відмову Гаєвському В.С. у наданні 

дозволу на відведення земельної ділянки на розі вулиці Приміської та 

провулка Приміського (біля будинку № 1)” (додається).  
 

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

“Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 430. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 430 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 892 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Михайлівській, 55 
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(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:36:267:0009)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 754. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 754 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 893 “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                       

по вул. Михайлівській, 55 (біля земельної ділянки з кадастровим                              

№ 3510100000:36:267:0009)” (додається).  

 

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

“Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (між земельними ділянками 

з кадастровими № 3510100000:02:009:0215 та 3510100000:02:009:0204)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 753. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 753 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 894 “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між земельними ділянками з кадастровими № 3510100000:02:009:0215 та  

3510100000:02:009:0204)” (додається).  
 

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

“Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 603. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 603 за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 895 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань 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). 

 

Розглядаємо питання “Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок”. Проєкт рішення за реєстраційним № 677. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 677 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 896 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

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

“Про передачу Лукомській Г.С. безоплатно у власність земельної ділянки                                   

по вул. Дорошенка, 26/28”. Проєкт рішення за реєстраційним № 627. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 627 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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 897 “Про передачу Лукомській Г.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Дорошенка, 26/28” (додається).  

 

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

“Про надання Черновій О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балтійській, 17-а”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 587. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 587 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 898 “Про надання Черновій О.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балтійській, 17-а” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Сіденко Л.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Балашівській, 20”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 4381. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4381 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 899 “Про надання Сіденко Л.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Балашівській, 20” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Артеменку В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Котового, 34”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 589. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 589 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 900 “Про надання Артеменку В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сергія Котового, 34” (додається).  
 

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

“Про надання Кочу Л.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Народній”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 658. 

 

Лунгол Р.С. пояснив місце розташування земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 658 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 901 “Про надання Кочу Л.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній” (додається).  
 

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

“Про надання Шиняєвій Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
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щодо відведення земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 749. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 749 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 902 “Про надання Шиняєвій Т.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” (додається).  
 

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

“Про передачу Свінкіну В.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                         

по вул. Омській, 26”. Проєкт рішення за реєстраційним № 590. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 590 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 903 “Про передачу Свінкіну В.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Омській, 26” (додається).  
 

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

“Про передачу Лушпай С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                                  

вул. Івана Богуна, 205”. Проєкт рішення за реєстраційним № 591. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 591 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 904 “Про передачу Лушпай С.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 205” (додається).  

 

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

“Про передачу Плохотнюк А.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                                

біля СТ ‟Аграрник”, ділянка 331”. Проєкт рішення за реєстраційним № 633. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 633 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 905 “Про передачу Плохотнюк А.Ю. 

безоплатно у власність земельної ділянки біля СТ ‟Аграрник”,                         

ділянка 331” (додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                              

“Про передачу Головінському М.Г. у власність земельної ділянки                                     

по вул. Туркенича, 10, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 678. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 678 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 906 “Про передачу Головінському М.Г. у 

власність земельної ділянки по вул. Туркенича, 10, смт Нове” (додається).

  

 

 

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

“Про передачу Швайці М.Ф. безоплатно у власність земельних ділянок                                          

по вул. Романа Майстерюка, 26”. Проєкт рішення за реєстраційним № 680. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 680 за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 907 “Про передачу Швайці М.Ф. безоплатно у 

власність земельних ділянок по вул. Романа Майстерюка, 26” 

(додається).  
 

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

“Про передачу Дубовій В.В. безоплатно у власність земельної ділянки між 

земельними ділянками з кадастровими № 3510100000:02:028:0384 та                                

3510100000:02:028:0392”. Проєкт рішення за реєстраційним № 739. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 739 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 908 “Про передачу Дубовій В.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки між земельними ділянками з кадастровими 

№ 3510100000:02:028:0384 та 3510100000:02:028:0392” (додається).  

 

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

“Про надання Поліщук Н.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Червоногірській (біля будинку  

№ 1-ж)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2623 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2623 

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

 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 909 “Про надання Поліщук Н.І. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Червоногірській (біля будинку № 1-ж)” (додається).  
 

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

“Про надання Зінов’єву А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по пров. Уляни Громової (біля будинку  

№ 6)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4474. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 4474 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 910 “Про надання Зінов’єву А.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Уляни Громової (біля будинку № 6)” (додається).  

 

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

“Про надання Дахну О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим                                 

№ 3510100000:02:028:0066)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3692 

(доопрацьований). 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. Поінформував, що доопрацьований 

проєкт рішення № 3692 не погоджений постійною комісією міської ради з 

питань екології, земельних відносин та комунальної власності. Комісія 

рекомендувала підготувати та розглянути альтернативний проєкт                       

рішення ‒ “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0066)”. 

 

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 пояснила, що 

громадянин Дахно О.М. звернувся до міської ради з заявами на отримання 

земельних ділянок у лісопарковій зоні на території товариства садоводів-

любителів ‟Будівельник” під житлову забудову, садівництво, для 

будівництва гаража. Розглянувши його заяви, комісія дійшла висновку про 
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недоцільність виділення відповідних земельних ділянок. Заявник звернувся до 

суду, який зобов’язав розглянути питання на сесії міської ради. 

 

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

органів ради, наголосив, що профільна постійна комісія рекомендувала 

відмовити заявнику у виділенні земельних ділянок. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що на підставі звернень громадянина Дахна О.М. 

управління земельних відносин на охорони навколишнього природного 

середовища підготувало доопрацьований проєкт рішення № 3692, за 

результатами розгляду якого комісія рекомендувала відмовити заявнику та 

доручила управлінню підготувати альтернативний проєкт рішення ‒  

“Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:028:0066)”. 

 

Райкович А.П.: 
Шановні депутати! 

На адресу міської ради звернувся громадянин Дахно О.М. із заявою                     

щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо                             

відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим                                                         

№ 3510100000:02:028:0066).  

Начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища пояснив суть питання.  

(Міський голова зачитав доопрацьований проєкт рішення № 3692). 

Депутати заслухали інформацію голови постійної комісії міської ради з 

питань екології, земельних відносин та комунальної власності, яка висловила 

застереження, що земельна ділянка знаходиться у лісопарковій зоні з 

багаторічними зеленими насадженнями, тому комісія не рекомендувала це 

питання до розгляду.  

Зараз депутати мають визначитись щодо доопрацьованого проєкту 

рішення № 3692. 

Далі ми будемо говорити про доцільність повторного розгляду деяких 

питань порядку денного. Враховуючи результати розгляду доопрацьованого 

проєкту рішення № 3692, за необхідності, можна включити до порядку 

денного та розглянути альтернативний проєкт рішення. 

Ставлю на голосування доопрацьований проєкт рішення № 3692 за 

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

Результати голосування: 

“за” – 0, 

“проти” – 15, 

“утримались” – 10, 

“не голосували” – 6. 

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

“Про надання Коньку Р.І., Муштатовій О.В. та Островому І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Кавказькій, 33/23”. Проєкт рішення за реєстраційним № 592. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 592 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

“Про надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки навпроти Арнаутівського кладовища (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0189)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 711. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 711 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 

 

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”. Проєкт рішення за реєстраційним № 635 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 635 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 911 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  

 

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

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”. Проєкт рішення за реєстраційним № 751. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 751 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 912 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”), запропонувала повернутись до розгляду 

проєкту рішення № 355 ‟Про передачу Смиченку В.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:48:413:0187)”. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатки Валентини Яремчук повернутись до 

голосування за проєкт рішення № 355. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про передачу Смиченку В.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:48:413:0187)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 355.  

Нагадую, що для прийняття цього рішення необхідно набрати дві третини 

голосів депутатів від загального складу ради – 28. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 355 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 913 “Про передачу Смиченку В.С. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0187)” (додається).  

 

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

‟ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), запропонувала повернутись до 

розгляду проєкту рішення № 697 ‟Про надання Зайцеву А.М. дозволу на 

передачу орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Преображенській 

(біля магазину ‟Соколівський м'ясокомбінат”)”. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатки Ольги Ковальової-Алокілі 

повернутись до голосування за проєкт рішення № 697. Хто за цю пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про надання Зайцеву А.М. дозволу на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Преображенській (біля 

магазину ‟Соколівський м'ясокомбінат”)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 697. 

Рішення приймається більшістю голосів від загального складу ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 697 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 
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Прийнято рішення № 914 “Про надання Зайцеву А.М. дозволу на 

передачу орендованої земельної ділянки в суборенду по                                                   

вул. Преображенській (біля магазину ‟Соколівський м'ясокомбінат”)” 

(додається).  
 

Зарічна А.А., депутатка міської ради (фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

‟СЛУГА НАРОДУ”), запропонувала повернутись до розгляду проєкту 

рішення № 705 “Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального 

ринку)”. 

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція від депутатки Анни Зарічної повернутись до 

голосування за проєкт рішення № 705. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 
Розглядаємо питання “Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

Центрального ринку)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 705. 

Рішення приймається більшістю голосів від загального складу ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 705 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 915 “Про надання дозволу ФОП Яровій В.П. на 

передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Преображенській                           

(біля Центрального ринку)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Нами розглянуто питання щодо заяви громадянина Дахна О.М. ‒ 

доопрацьований проєкт рішення № 3692. Питання не набрало необхідної 

кількості голосів. 

Постійна комісія міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності рекомендувала включити до порядку денного та 

розглянути альтернативний проєкт рішення – “Про відмову Дахну О.М.                            

у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим                                                           

№ 3510100000:02:028:0066)”.  

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)”. Проєкт 

рішення без реєстраційного номера. 

(Міський голова зачитав констатуючу частину проєкту рішення). 

Надійшла пропозиція прийняти озвучений проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 916 “Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0066)” 

(додається).  
 

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 
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запропонувала повернутись до голосування за проєкти рішень № 592  

‟Про надання Коньку Р.І., Муштатовій О.В. та Островому І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

по вул. Кавказькій, 33/23” та № 711 ‟Про надання Волчковій Л.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

навпроти Арнаутівського кладовища (біля земельної ділянки з кадастровим              

№ 3510100000:48:413:0189)”. Відзначила, що ці проєкти рішень погоджені 

постійною комісією і не мають застережень.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності Валентини Яремчук 

повторно поставити на голосування питання ‟Про надання Коньку Р.І., 

Муштатовій О.В. та Островому І.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кавказькій, 33/23”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 592. Хто за цю пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про надання Коньку Р.І., Муштатовій О.В. та 

Островому І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кавказькій, 33/23”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 592.  

Рішення приймається двома третинами голосів від загального складу 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 592 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Не прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від голови постійної комісії міської ради з питань 

екології, земельних відносин та комунальної власності Валентини Яремчук 

повторно поставити на голосування питання ‟Про надання Волчковій Л.А. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки навпроти Арнаутівського кладовища (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:48:413:0189)”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 711. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Чи є необхідність пояснити суть питання? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 711 

‟Про надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки навпроти Арнаутівського кладовища (біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0189)” за основу і в 

цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 917 “Про надання Волчковій Л.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

навпроти Арнаутівського кладовища (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:48:413:0189)” (додається). 

 

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

Чи є бажаючі виступити? Немає. 
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Питання, включені до порядку денного сьомої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

Сьому сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 


