
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА  

 

П Р О Т О К О Л   №  10 

восьмої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

від 25 листопада 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 восьму сесію міської ради прибуло та зареєструвалося 27 депутатів. 

Відсутні 16 депутатів. Кворум, необхідний для проведення засідання 

сесії, є.  

Восьму сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Міський голова Андрій Райкович та секретар міської ради Олег Колюка 

вручили Сертифікати на отримання грошової винагороди кропивницьким 

спортсменам та їх тренерам за високі досягнення у змаганнях найвищого 

рівня, які проводились в Україні та далеко за її межами. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова надав слово громадянам міста, які записалися на 

виступ:  

Кубі С.І., заступнику керівника ГО ‟СУСПІЛЬСТВО БЕЗ КОРУПЦІЇ”, 

який порушив ряд проблемних питань, пов’язаних з підвищенням тарифів на 

перевезення громадян міста маршрутним транспортом та якості наданих 

послуг ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”. Озвучив результати державного 

фінансового аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства за 

період роботи з 01.01.2017 по 31.03.2020, яка була оцінена як незадовільна. 

Звернувся до заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександра Мосіна з проханням звернути увагу на якість роботи 
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ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” та запросив голів депутатських фракцій 

Кропивницької міської ради восьмого скликання підтримати відповідну акцію 

протесту, призначену на 30 листопада 2021 року.  

 

Лісовому І.А., першому заступнику голови Громадської ради при 

Кіровоградській облдержадміністрації, голові Кіровоградського                           

осередку Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього 

бізнесу ‟ФОРТЕЦЯ”, який закликав депутатів Кропивницької міської ради 

звернутись до Верховної Ради України та Президента України щодо 

відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

для платників єдиного податку. Зачитав підготовлений текст звернення та 

проєкт рішення. На запитання депутатки Ковальової-Алокілі О.А. відповів, 

що введення в дію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) пропонується 

відтермінувати до 01 січня 2024 року. 

 

Міський голова пояснив вимоги Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання щодо внесення питань на розгляд сесії міської ради. 

Відзначив, що депутат може з голосу запропонувати включити це питання 

до порядку денного сесії. Запропонував Лісовому І.А. звернутись до депутатів 

або до голів депутатських фракцій та узгодити з ними це питання.  

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), поінформував, що до початку 

сесійного засідання спілкувався з Лісовим І.А. стосовно необхідності розгляду 

на восьмій сесії звернення депутатів Кропивницької міської ради щодо 

відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

для платників єдиного податку та направлення звернення до Верховної Ради 

України та Президента України. З метою запобігання впровадженню 

тотальної фіскалізації у державі запропонував з голосу внести це питання до 

порядку денного сесії.  

 

Згідно зі статтею 32 Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання міський голова запропонував депутатам оголосити депутатські 

запитання, заяви і оголошення.  

 

Колтунова К.С., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Пропозиція”, співголова депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”), поінформувала про початок Всесвітньої 

акції ‟16 днів проти насильства”. Відзначила, що місто Кропивницький стало 

одним з п’ятнадцяти міст-учасників проєкту Представництва Фонду ООН  

у галузі народонаселення в Україні “Міста і громади, вільні від домашнього 

насильства” та отримало субвенцію з державного бюджету у розмірі  
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4,430 млн грн на створення спеціалізованих служб. Пояснила, що вживаються 

всі необхідні заходи, щоб місцеві соціальні служби мали змогу надавати якісні, 

дієві послуги для цільової аудиторії. Висвітлила проблему домашнього 

насильства у сім’ї та його соціальні наслідки. Наголосила, що в України від 

домашнього насильства щодня гинуть дві жінки. 

Зауважила, що створення безпечного простору, вільного від                  

насильства, – це здоровий процес розвитку сучасної громади. Відзначила, що 

розбудова муніципальної системи протидії домашньому насильству 

починається з формування нетерпимості до проблеми у громаді, а для  

подолання цієї проблеми депутати мають говорити, створювати дискусію, 

обговорювати факти та пояснювати їх наслідки. Пояснила, що помаранчевий 

ґудзик на одязі депутатів символізує об’єднання навколо такого явища, як 

насильство у сім’ї, та свідчить про усвідомлення того, що подружні бійки, 

аб’юзивні стосунки, фізичне покарання дітей – не є нормою, тому на це не 

можна ‟закривати очі”. 

Підсумувала, що протидія насильству є запорукою зростання дітей у 

безпечній громаді та вільній від насильства спільноті, тому Кропивницький 

проти насильства. 

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, співголова депутатської групи 

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

прийняття Закону України ‟Про запобігання та протидію домашньому 

насильству” дало надію на краще життя багатьом людям: дітям, жінкам, 

чоловікам, особам похилого віку. Зосередила увагу присутніх на проблемах, 

пов’язаних із ставленням постраждалих від насилля до ситуації та з 

незнанням правових інструментів для захисту. Пояснила мету проведення 

Всесвітньої та Всеукраїнської акції ‟16 днів проти насильства”.  

 

Колюка О.С., секретар міської ради, відповідно до пункту 2.6 Положення  

про постійні комісії Кропивницької міської ради восьмого скликання оголосив 

повідомлення про обрання секретарем постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та транспорту депутатку Наталю Кліменкову.  

Нагадав, що відповідно до вимог статті 16 Закону України ‟Про статус 

депутатів місцевих рад” депутат міської ради періодично, але не рідше 

одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями 

відповідного виборчого округу, об'єднаннями громадян та інформувати міську 

раду про результати обговорення своїх звітів перед виборцями. Відповідно до 

рішення міської ради від 19.12.2018 № 2189 визначено орієнтовний строк 

проведення таких звітів, а саме – перший квартал кожного наступного року 

як граничний термін для проведення звітів. Звернув увагу, що депутати 

мають подати свої звіти до управління апарату міської ради для подальшого 

оприлюднення на офіційному сайті Кропивницької міської ради. Зауважив, що 
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виконавчі органи міської ради будуть всіляко сприяти у організації проведення 

звітів.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

У роботі восьмої сесії міської ради беруть участь: 

Марченко Л.М. ‒ староста Новенського старостинського округу; 

Закаблуковський В.О. ‒ голова Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради; 

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

ради; 

Когатько С.М. – перший заступник керівника Кропивницької окружної 

прокуратури.  

 

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 житлово-комунального господарства та транспорту ‒ Василя Рубана. 

Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 

 

Прошу Василя Володимировича зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного восьмої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, який складається з 34 загальних                                        

та 106 земельних питань, які розглянуті профільними постійними комісіями 

міської ради. 

Всі загальні питання погоджені виконавчим комітетом.  

 

Крім того, вчора на погоджувальній раді з керівниками депутатських 

фракцій, груп, головами постійних комісій було запропоновано включити до 

проєкту порядку денного додаткове питання, роздане на початку засідання: 

‟Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України та Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 
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боротьбу з цими явищами (Стамбульської конвенції)”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера. 

 

Шановні колеги! 

Є пропозиція взяти проєкт порядку денного восьмої сесії міської ради за 

основу. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію депутатської групи ‟Міжфракційне 

депутатське об’єднання ‟Рівні можливості” включити до проєкту порядку 

денного восьмої сесії міської ради додаткове питання – ‟Про звернення 

депутатів Кропивницької міської ради до Президента України та Верховної 

Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими 

явищами (Стамбульської конвенції)”, проєкт рішення без реєстраційного 

номера. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

Які ще є пропозиції щодо проєкту порядку денного?  

 

Надійшла пропозиція від депутата Олександра Цертія включити до 

проєкту порядку денного восьмої сесії міської ради додаткове питання – ‟Про 

звернення депутатів Кропивницької міської ради до Верховної Ради України 

та Президента України щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку”, проєкт 

рішення без реєстраційного номера. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 



6 
 

Які ще є пропозиції щодо проєкту порядку денного? Немає.  

Пропоную проєкт порядку денного восьмої сесії міської ради затвердити 

в цілому з урахуванням додаткових питань. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 918 “Про затвердження порядку денного 

восьмої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання” 

(додається). 
 

Райкович А.П.: 

Пропоную розглянути додаткові питання після загальних питань. 

 

Переходимо до розгляду питань порядку денного.  

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

Повідомляю, що попередньо зареєстрованих депутатських запитів немає. 

Якщо у депутатів є запити, прошу їх оголосити. 

 

Чередніченко Н.Ю., депутатка міської ради (фракція політичної партії 

‟Пропозиція”, членкиня депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”), оголосила депутатський запит (додається) 

та звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Кабінету Міністрів України щодо забезпечення належних умов оплати праці 

шкільних кухарів та зачитала проєкт рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Наталі Чередніченко та звернення депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання до Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 

належних умов оплати праці шкільних кухарів. Прошу визначитись і 

проголосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 919 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення належних умов оплати праці шкільних кухарів” 

(додається). 
 

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

‟Опозиційна платформа – За життя”), звернувся з проханням надати 

відповідь на звернення до міського голови від дванадцяти депутатів міської 

ради щодо результатів опрацювання рішення міської ради від 12.10.2021  

№ 826 ‟Про депутатський запит групи депутатів Кропивницької міської 

ради” щодо облаштування парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва 

місцевого значення ‟Ковалівський”. Відзначив, що у зверненні зазначена 

рекомендація – поінформувати посадових осіб виконкому про дату і час 

обговорення відповіді на запит радою та забезпечити їх явку.  

 

Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Вергуну О.С. 

 

Вергун О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, поінформував, що на сьомій сесії міської ради, яка відбулася 

12.10.2021, було підтримано депутатський запит групи депутатів (рішення 

№ 826), яким запропоновано:  

1. Управлінню капітального будівництва міської ради вжити заходів з 

комплексного вивчення всіх необхідних робіт для приведення парку культури 

та відпочинку ‟Ковалівський” до належного естетичного вигляду. 

2. На підставі вивчених недоліків розробити об'єктивну проєктно-

кошторисну документацію з метою усунення всіх наявних недоліків. 

3. Фінансовому управлінню міської ради передбачити у проєкті бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік фінансування 

видатків за розробленою проєктно-кошторисною документацією. 

4. Контроль за виконанням запиту покласти на секретаря міської ради 

Олега Колюку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Олександра Вергуна.  

Довів до відома депутатів, що на підставі наказу управління охорони 

культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму 

Кіровоградської обласної державної адміністрації парк ‟Ковалівський” 

включено до переліку об’єктів культурної спадщини Кіровоградської області. 

Зауважив, що утримання та реконструкція парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва місцевого значення здійснюється лише за проєктами, 

розробленими спеціалізованими науковими та проєктними установами, та 

затверджується органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці об’єкти. 
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Поінформував, що з метою отримання від управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради містобудівних умов та обмежень на 

продовження виготовлення у 2022 році проєктно-кошторисної документації 

комунальним підприємством ‟Благоустрій”, як балансоутримувачем цього 

парку, було подано документи до Центру надання адміністративних послуг 

‟Прозорий офіс”, на які отримана відповідь щодо необхідності визначення 

межі охоронних зон, режими їх використання, які зазначені у відповідній 

науково-проєктній документації. Відзначив, що для реалізації розробки цих 

документів у проєкті заходів на 2022 рік щодо забезпечення виконання 

Комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки 

передбачається ремонт парку ‟Ковалівський”, виготовлення проєктно-

кошторисної документації та інших необхідних документів.  

 

Корнюша О.П. прокоментував зміст отриманої відповіді на колективний 

депутатський запит щодо облаштування парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва місцевого значення ‟Ковалівський”, підготовленої за підписом 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

Припустив, що виконавчі органи міської ради не планували виконувати вимоги, 

викладені у вищезазначеному запиті, що рішення було прийняте випадково, 

зважаючи на те, що секретар міської ради, як представник провладної 

фракції, та інші представники фракції не голосували за нього. Зауважив, що 

депутатам відомо, що парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва 

місцевого значення ‟Ковалівський” включено до переліку об’єктів культурної 

спадщини Кіровоградської області. Пояснив, що політично незаангажовані 

депутати, які підтримали запит, не просили виконавчу владу здійснювати 

діяльність, не пов’язану з виконанням покладених завдань, яка б загрожувала 

збереженню та існуванню парку. Відзначив, що депутати від фракції 

Політичної партії ‟Рідне місто” також порушували це питання, але воно 

залишилось без уваги. Запитав, чому, не зважаючи на вимоги чинного 

законодавства, у парку збудовано літній майданчик, кафе, ресторан 

кавказької кухні; чому на території парку функціонує мала архітектурна 

форма, кав’ярня; на якій підставі міськвиконком надає дозвіл на будівництво 

спортивного майданчика. Зробив висновок про подвійні стандарти у розгляді 

питань. Нагадав, що у колективному депутатському запиті пропонувалося 

викласти плиткою алеї та площу парку, збільшити кількість лавок для 

сидіння, відновити пам’ятник у центральній частині, привести до технічно 

справного стану фонтан, визначити статус недобудов та вчинити 

управлінські дії, зробивши парк охайним і чистим. Наголосив, що такі роботи 

не загрожують існуванню парку, не заборонені законом та природоохоронним 

фондом України. Звернув увагу, що зазначені роботи не є капітальним 
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будівництвом, тому можуть проводитися за програмою Головного 

управління житлово-комунального господарства в частині благоустрою 

міста. Підсумував, що у відповіді щодо виконання рішення міської ради 

депутати мали побачити план дій та визначений перелік заходів, а не 

отримати халатну відписку.  

Запропонував швидкий та ефективний інструмент щодо визначення зони 

охорони пам’яток культурної спадщини, зони охоронного ландшафту та 

межі історичного ареалу міста – розроблений на замовлення управління 

містобудування та архітектури міської ради Історико-архітектурний 

опорний план, який є складовою Генерального плану міста. Поінформував, що 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 № 878  

місто Кропивницький занесено до Списку історичних населених місць України. 

Зауважив, що департаментом культури та туризму Кіровоградської 

обласної державної адміністрації не завершена робота, яка проводилась 

протягом 2020-2021 років, по затвердженню Історико-архітектурного 

опорного плану. Пояснив, що затвердження вищезазначеного плану мало 

відбуватися одразу після погодження міською радою спорудження 

найбільшого прапора на меморіальному комплексі ‟Фортечні Вали”. Вказав 

на недопрацювання т.в.о начальника містобудування та архітектури міської 

ради Ірини Мартинової. Наголосив, що на ці цілі з міського бюджету було 

витрачено понад 400 тис. грн.  

Пояснив, що після розгляду питання на Консультативній раді з питань 

охорони культурної спадщини при Кіровоградській обласній державній 

адміністрації Історико-архітектурний опорний план направляється до 

Міністерства культури та інформаційної політики України на 

затвердження і вступає в дію. Звернув увагу, що до складу Історико-

архітектурного опорного плану включено охоронювані зони та межі 

історичного ареалу, що розв’яже проблеми з видачею містобудівних умов і 

обмежень не тільки стосовно парку ‟Ковалівський”, а й буде забороною для 

забудови центральної частини міста. Погодився, що виготовлення проєктної 

документації щодо пам’яток природозаповідного фонду погоджується з 

Міністерством екології та природних ресурсів України. На підставі частини 

п’ятої статті 22 Закону України ‟Про статус депутатів місцевих рад” 

дійшов висновку та рекомендував: 

1. Для реалізації та виконання колективного депутатського запиту 

структурними підрозділами Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради не вжито жодного управлінського заходу. 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради підготувати відповідне звернення до департаменту культури та 

туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо 

термінового розгляду на засіданні Консультативної ради з питань охорони 
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культурної спадщини при обласній державній адміністрації Історико-

архітектурного опорного плану міста Кропивницького.  

3. Науково-проєктну документацію з розроблення Історико-

архітектурного опорного плану міста Кропивницького та протокол засідання 

Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при обласній 

державній адміністрації направити на затвердження до Міністерства 

культури та інформаційної політики України. 

4. Колективний депутатський запит залишити на контролі як такий, що 

не виконаний. 

 

Депутат також не погодився з відповіддю на депутатське звернення до 

міського голови від 19.10.2021 щодо розгляду скарги громадянина Волобоєва 

І.В. на бездіяльність працівників КП ‟ЖЕО № 2” КМР”.  

 

Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Вергуну О.С. 

 

Вергун О.С. поінформував, що у житловому будинку, де проживає 

заявник, всі квартири переведені на автономне опалення. Пояснив, що за 

послуги централізованого опалення місць загального користування,  

а саме під’їздів, мешканці не сплачують кошти, тому працівниками  

КП ‟ЖЕО № 2” КМР” були проведені зварювальні роботи щодо відключення 

внутрішніх мереж будинку від загальноміської мережі теплопостачання, 

проведений демонтаж двох приладів опалення, а також трубопроводів, про 

що було складено відповідний акт та отримано касовий ордер на 

оприбуткування коштів від металу, зданого у пункт прийому металобрухту. 

Відзначив, що у зверненні депутата Корнюші О.П. було порушено питання 

щодо проведення ремонтних робіт у під’їзді житлового будинку в місцях, де 

здійснювався демонтаж мереж. Звернув увагу, що відповідно до укладеного 

договору на утримання житлового будинку мешканцям не нараховується 

плата за проведення поточного чи капітального ремонтів під’їзду, але, 

враховуючи колективне звернення та заяви мешканців, громадянину  

Волобоєву І.В. були виділені будівельні матеріали для виконання поточного 

ремонту двох під’їздів власними силами за рахунок інших витрат на послуги з 

управління будинком, про що складено відповідний акт прийому-передачі. 

Зауважив, що станом на жовтень 2021 року ремонтні роботи у під’їздах 

житлового будинку не виконані. Працівниками КП ‟ЖЕО № 2” КМР” за 

підсумками фінансово-господарської діяльності за 2021 рік буде розглянуто 

питання щодо надання допомоги мешканцям у проведенні ремонту під’їздів                        

у 2022 році. Підсумував, що терміни виконання робіт погоджені з заявником.  
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На підставі звернення депутата Корнюші О.П., з метою отримання 

достовірної інформації відносно порушених питань начальником Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради видано наказ 

щодо проведення службової перевірки, за результатами якої буде складено 

відповідний акт та додатково повідомлено депутата та заявника.  

 

Корнюша О.П. оголосив усний депутатський запит. Поінформував, що 

на особистому прийомі до нього звернувся громадянин Волобоєв І.В. зі скаргою 

на дії працівників КП ‟ЖЕО № 2” КМР” при відключенні під’їзду будинку від 

системи централізованого теплопостачання. Пояснив, що на підставі 

отриманої скарги ним було підготовлено депутатське звернення від 

11.10.2021 з рекомендацією вжити заходів щодо ліквідації створених 

комунальним підприємством незручностей для громадян міста, на яку 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства та 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

підготували ‟відписку”.  

Звернув увагу на невідповідність фактів у наданих йому копіях 

документів: прилади обігріву були демонтовані 16.06.2021; акт щодо 

демонтажу приладів обігріву (двох батарей) складено 30.09.2021; насправді 

демонтовано три батареї та труби; у акті міститься посилання на 

платіжне доручення  

від 12.10.2021 про отримання коштів за демонтовані прилади обігріву  

у сумі 450 грн, яка за приблизними розрахунками занижена майже у чотири 

рази. КП ‟ЖЕО № 2” КМР” не є власником демонтованого майна, але 

розпорядилося ним на власний розсуд.  

Депутат у діях працівників КП ‟ЖЕО № 2” КМР” вбачає ознаки: 

перевищення повноважень, підроблення документів, порушення прав 

споживачів. 

Припустив, що чиновники є співучасниками таких дій, адже покривають 

безгосподарність комунальних підприємств та не перевіряють фактаж 

покладених на підпис документів.  

Рекомендував міському голові: 

1. Припинити безгосподарність комунального підприємства  

КП ‟ЖЕО № 2” КМР” шляхом проведення реального аудиту. 

2. Виявити наявність зловживань з метою їх попередження у 

майбутньому та нормативного упорядкування господарського процесу: 

списання, передачі майна, оприбуткування доходу від списання на відповідних 

рахунках підприємства. 

3. Зобов’язати житлово-експлуатаційні організації міста 

використовувати доходи від демонтажу приладів обігріву на поточні 

ремонти під’їздів. 
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4. Звернути належну увагу на скаргу громадянина міста Кропивницького 

Волобоєва І.В. та провести поточний ремонт під’їзду.  

5. Контроль за виконанням депутатського запиту покласти на 

секретаря міської ради О. Колюку.  

 

Вергун О.С., заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, прокоментував, що проаналізувавши документи, надані 

працівниками КП ‟ЖЕО № 2” КМР”, начальником Головного управління 

житлово-комунального господарства міської ради була створена комісія 

щодо проведення службової перевірки фінансово-господарської діяльності 

вищезазначеного комунального підприємства.  

 

Міський голова рекомендував начальнику Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради Віктору Кухаренку навести лад у 

роботі підпорядкованих комунальних підприємств та належним чином 

опрацьовувати звернення депутатів.  

 

Корнюша О.П. подякував за розуміння. Зауважив, що в ході опрацювання 

депутатського звернення жодних конкретних кроків щодо вивчення 

документації здійснено не було. Відзначив, що лише після реєстрації 

депутатського звернення щодо звіту з порушеного питання розпочалися дії.  

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

Корнюші О.П. Прошу голосувати. 

Результати голосування: 

“за” – 13, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 
 

Райкович А.П.: 

Вікторе Івановичу Кухаренко! 

Наведіть порядок! 

Через тиждень я зателефоную депутату Олександру Корнюші і ми 

обов’язково повернемося до цього питання та інших. Ми досягли позитивної 

динаміки і порозуміння з громадою з питань щодо експлуатації житлового 

фонду, який є далеко не новим. Люди просять не руйнувати те, що є! Тому, 

після здійснення демонтажу мереж необхідно навести лад, незалежно від того, 

хто проживає у будинку! 
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Олександре Сергійовичу Вергун, Вікторе Івановичу Кухаренко! 

Паралельно треба вести щоденну роз’яснювальну роботу щодо створення 

нових адміністративних структур управління, щоб нова форма ОСББ 

домінувала, як це зроблено у Львові. Про це йде багато розмов.  

Депутати та прогресивні громадяни звертаються до міської ради з 

проханням здійснювати утеплення будинків, залучати відповідний фінансовий 

ресурс на проведення тепломодернізації, але такі кошти можна залучати у 

випадку створення нової форми адміністративного управління – ОСББ. Тоді 

це економічно доцільно і вигідно. Зволікання та очікування щодо вирішення 

цих питань на державному рівні призводить до такого віджившого себе за роки 

роботи управління житловим фондом. 

Вікторе Івановичу, строк ‒ тиждень! 

 

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 № 780 

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

управління міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

 

Бочкова Л.Т. запропонувала прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 780 в цілому з урахуванням рекомендацій постійної комісії міської 

ради з питань бюджету та податкової політики. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 780 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” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

 

Прийнято рішення № 920 “Про внесення змін до рішення 

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

Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік” (додається).
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 92 

‟Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я 

на 2021-2025 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 401 

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

здоров’я міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 401 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 921 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 92 ‟Про затвердження Програми розвитку 

галузі охорони здоров’я на 2021-2025 роки” (додається).  

 

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

“Про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у новій 

редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним № 876 (доопрацьований). 

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

ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 876 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 922 “Про затвердження Статутів комунальних 

некомерційних підприємств у новій редакції” (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 
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розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

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

реєстраційним № 811 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. – 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 811 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 923 “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 затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

‟УНІВЕРСАЛ 2005” КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” у новій редакції”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 823. Доповідач Кухаренко В.І. – 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 823 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 924 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟УНІВЕРСАЛ 2005” 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” у новій редакції” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання згоди на безоплатне прийняття до власності  

Кропивницької міської територіальної громади житлового будинку  

по вул. Генерала Родимцева, 90-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 885. 

Доповідач Кухаренко В.І. – начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 885 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 925 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до власності Кропивницької міської територіальної громади 

житлового будинку по вул. Генерала Родимцева, 90-а” (додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 94 

‟Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської 

ради на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 814. Доповідач 

Каменська І.Е. – т.в.о. начальника управління апарату міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 814 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 926 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 94 ‟Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності депутатів міської ради на 2021-2023 роки” 

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

“Про зняття з контролю окремих рішень Кропивницької міської ради восьмого 

скликання”. Проєкт рішення за реєстраційним № 819. Доповідач  

Каменська І.Е. – т.в.о. начальника управління апарату міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 819 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 927 “Про зняття з контролю окремих рішень 

Кропивницької міської ради восьмого скликання” (додається).  
 

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

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

‟Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування 

на 2019-2021 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 816 

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

інформаційних технологій міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 816 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 928 “Про внесення змін до рішення міської 

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

розвитку місцевого електронного урядування на 2019-2021 роки”  

(зі змінами)” (додається).  

 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 15 лютого 2018 року № 1410 

‟Про затвердження Програми паспортизації нерухомих пам’яток культурної 



18 
 

спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 817 (доопрацьований). Доповідач Мартинова І.В. –  

т.в.о. начальника управління містобудування та архітектури міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 817 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 929 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15 лютого 2018 року № 1410 ‟Про затвердження Програми 

паспортизації нерухомих пам’яток культурної спадщини міста 

Кропивницького на 2018-2020 роки” (додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 2021 року № 93 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2021-2023 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 818. 

Доповідач Шишко О.М. – начальник управління з питань запобігання та 

виявлення корупції міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 818 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 930 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 93 ‟Про затвердження Міської                  

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”  

на 2021-2023 роки” (додається). 

 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2275 

‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
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ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 820. Доповідач Коваленко С.М. – начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 820 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 931 “Про внесення змін до рішення міської 

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

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2019-2021 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

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

“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 866. Доповідач Коваленко С.М. – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 866 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 932 “Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки” 

(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”                    
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(зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 824 (доопрацьований). 

Доповідач Білокінь С.В. – начальник управління капітального будівництва 

міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 824 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 933 “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 до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 97 ‟Про затвердження Програми розвитку малого 

і середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 862. Доповідач Ломова Т.В. –  

в.о. директора департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 862 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 934 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 97 

‟Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 

підприємництва у м. Кропивницькому на 2021-2023 роки” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 98 ‟Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького                                

на 2021-2023 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 863. 

Доповідач Ломова Т.В. – в.о. директора департаменту з питань економічного 

розвитку міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 863 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 935 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 98 

‟Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки” 

(зі змінами)” (додається).  

 

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

“Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м загальної 

площі нерухомого майна фізичних осіб”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 803 (доопрацьований). Доповідач Ломова Т.В. – в.о. директора 

департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 803 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 936 “Про встановлення мінімальної вартості 

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

(додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2022 рік”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 812 (доопрацьований). Доповідач Ломова Т.В. – в.о. директора 

департаменту з питань економічного розвитку міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 812 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 937 “Про затвердження Плану діяльності 

Кропивницької міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2022 рік” (додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3107 

‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2020-2022 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 888. Доповідач Тимоховська Т.М. – начальник управління 

з питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 888 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 938 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3107 ‟Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2020-2022 роки” (зі змінами)” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 889. Доповідач Тимоховська Т.М. – 

начальник управління з питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 889 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 939 “Про затвердження Програми 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2022-2024 роки” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про звільнення від сплати державного мита”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 887. Доповідач Тимоховська Т.М. – начальник управління з 

питань захисту прав дітей міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 887 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 940 “Про звільнення від сплати державного 

мита” (додається).  

 

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

“Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 

‟Про адміністративні послуги” на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 613 (доопрацьований). Доповідач Нікітенко О.В. – директор 

департаменту надання адміністративних послуг міської ради. 
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Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 613 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 941 “Про затвердження Програми реалізації 

вимог Закону України ‟Про адміністративні послуги” на 2022-2024 роки” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про звільнення у 2022 році вихованців КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” 

Кропивницької міської ради” від сплати адміністративного збору, який 

зараховується до бюджету Кропивницької міської територіальної громади”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 882. Доповідач Нікітенко О.В. – директор 

департаменту надання адміністративних послуг міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 882 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 942 “Про звільнення у 2022 році вихованців 

КЗ ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Кропивницької міської ради” від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади” (додається).  
 

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

“Про звільнення у 2022 році вихованців Кропивницького міського соціального 

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

від сплати адміністративного збору, який зараховується до бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 883. Доповідач Нікітенко О.В. – директор департаменту 

надання адміністративних послуг міської ради. 
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Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 883 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 943 “Про звільнення у 2022 році вихованців 

Кропивницького міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт  

та дітей, позбавлених батьківського піклування, від сплати 

адміністративного збору, який зараховується до бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади” (додається).  

 

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

“Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання 

постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького 

на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 760 

(доопрацьований). Доповідач Лєвашов В.В. – завідувач сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 760 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 944 “Про затвердження Програми 

територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2022-2024 роки” (додається).  
 

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

“Про затвердження Програми здійснення представницьких та інших 

організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Кропивницької міської ради, 

на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 813. Доповідач 

Брюм О.М. – начальник управління діловодства та організаційної роботи 

міської ради. 
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Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 813 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 945 “Про затвердження Програми здійснення 

представницьких та інших організаційних заходів, пов’язаних із 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого комітету  

на 2022-2024 роки”. Проєкт рішення за реєстраційним № 861. Доповідач  

Магер Н.І. – начальник управління персоналу міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 861 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 946 “Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету на 2022-2024 роки” (додається).  
 

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

“Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування  

Марченко Л.М.”. Проєкт рішення за реєстраційним № 884. Доповідач  

Магер Н.І. – начальник управління персоналу міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 884 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 947 “Про присвоєння рангу посадової особи 

місцевого самоврядування Марченко Л.М.” (додається).  

 

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

“Про оптимізацію мережі закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 778. Доповідач Костенко Л.Д. – начальник управління освіти міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 778 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 948 “Про оптимізацію мережі закладів освіти” 

(додається).  
 

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

“Про затвердження Статутів закладів освіти у новій редакції”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 779. Доповідач Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 779 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 949 “Про затвердження Статутів закладів 

освіти у новій редакції” (додається).  
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Райкович А.П.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про перейменування закладів освіти”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 815 (доопрацьований). Доповідач Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 815 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 950 “Про перейменування закладів освіти” 

(додається).  
 

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

“Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради  

від 07 вересня 2021 року № 730 ‟Про перейменування шкіл”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 886. Доповідач Костенко Л.Д. – начальник управління 

освіти міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 886 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 951 “Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від 07 вересня 2021 року № 730  

‟Про перейменування шкіл” (додається).  
 

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

“Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності  

м. Кропивницького, які підлягають приватизації”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 865. Доповідач Шовенко Л.В. – т.в.о. начальника управління 

комунальної власності міської ради. 
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Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 865 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 952 “Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності м. Кропивницького, які підлягають приватизації” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3140 

‟Про затвердження Програми розвитку земельних відносин  

у місті Кропивницькому на 2020 - 2022 роки” (зі змінами)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 821 (доопрацьований). Доповідач Лунгол Р.С. – начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

Чи є необхідність у розширеній доповіді? Немає. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 821 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 953 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3140 ‟Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому 

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

 

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

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Президента України та Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції)”. Проєкт 
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рішення без реєстраційного номера. Доповідач Шамардіна К.О. – депутатка 

міської ради. 

 

Шамардіна К.О., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟Рідне місто”, членкиня депутатської групи ‟Міжфракційне депутатське 

об’єднання ‟Рівні можливості”), надала детальну інформацію щодо 

Стамбульської конвенції. Відзначила, що 34 країни ратифікували 

вищезазначений документ та розпочали боротьбу проти насильства. 

Зауважила, що Україна поки що не ухвалила цей договір. Пояснила, що 

Стамбульська конвенція зобов’яже країну діяти: поширювати інформацію, 

змінювати поведінку, готувати фахівців, які працюють із постраждалими, 

масово та доступно пояснювати про небезпеку насильства, захищати 

постраждалих, піклуватися про їх безпеку та безпеку їх дітей, створити 

соціальні служби медичної, юридичної та психологічної допомоги, відкрити 

достатню кількість притулків, переслідувати злочинців, карати кривдників у 

відповідному порядку, негайно реагувати на прохання про допомогу, захищати 

постраждалих під час слідства та судового розгляду, виключити можливість 

щодо виправдання актів насильства, спираючись на традиції, культуру чи 

релігію. Україна досягла успіхів у боротьбі з насильством: ухвалено Закон 

України ‟Про запобігання та протидію домашньому насильству”, 

передбачено адміністративну відповідальність за насильство. Наголосила на 

важливості ратифікації Стамбульської конвенції.  

Закликала депутатів міської ради підтримати звернення до Президента 

України та Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи 

про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та 

боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Нагадала, що  

у 2017 році міська рада підтримала аналогічне звернення, тому має бути 

послідовною у своїх діях.   

 

Райкович А.П.: 
Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення 

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради восьмого скликання до 

Президента України та Верховної Ради України щодо ратифікації Конвенції 

Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому 

насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції)” за основу 

і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 5. 
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Прийнято рішення № 954 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Президента України та Верховної 

Ради України щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими 

явищами (Стамбульської конвенції)” (додається).  

 

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

“Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Верховної Ради 

України та Президента України щодо відтермінування введення в дію 

реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку”. 

Проєкт рішення без реєстраційного номера. Доповідач Цертій О.М. – депутат 

міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив необхідність терміново 

звернутися до Верховної Ради України та Президента України стосовно 

відтермінування введення в дію реєстраторів розрахункових операцій (РРО) 

для платників єдиного податку. Відзначив, що враховуючи зміни у чинному 

законодавстві України, з 01.01.2022, всі підприємці, які здійснюють свою 

діяльність за спрощеною системою оподаткування, мають застосовувати 

касові апарати, але технічно вони не готові до цього. Зауважив, що є лише 

декілька компаній, які мають відповідні дозволи на встановлення РРО, але їх 

апарати мають дуже низьку якість. Процес підключення, налаштування, 

технічного обслуговування РРО є складним, тому вимагає введення до штату 

додаткових працівників. Відзначив, що обіцянки щодо створення програмного 

продукту, за допомогою якого підприємці могли б реєструвати надходження, 

залишились обіцянками, оскільки створений продукт має низьку якість та не 

дозволяє продаж багатьох товарів та послуг. Поінформував, що за даними 

організації для проведення досліджень та обміну досвідом у сфері цифрової 

економіки ‒ ‟Інститут цифрової трансформації” – втрати надходжень до 

бюджету від застосування ‟сірих схем” підприємцями, які працюють за 

спрощеною системою оподаткування, складають не більше п’яти відсотків. 

Закликав депутатів підтримати звернення до Верховної Ради України та 

Президента України щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку.  

 

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

Кропивницької міської ради восьмого скликання до Президента України, 

Верховної Ради України щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку” за основу і в 

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

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 955 “Про звернення депутатів Кропивницької 

міської ради восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради 

України щодо відтермінування введення в дію реєстраторів 

розрахункових операцій (РРО) для платників єдиного податку” 

(додається).  
 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.12. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 29 депутатів, відсутні 14 депутатів. 

Продовжуємо роботу сесії. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності запропонувала підтримати протокольне доручення 

комісії від 18.11.2021 управлінню земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, а саме: запросити керівника 

Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з метою 

інформування щодо заходів, вжитих управлінням з контролю за 

використанням та охороною земель (в межах компетенції управління), 

стосовно самовільного та нецільового використання земельної ділянки 

площею 27,8594 га по проїзду Аджамському. 

 

 



33 
 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати доручення, озвучене 

головою постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин 

та комунальної власності. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Проєкти рішень підготовлені управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища та опрацьовані постійною 

комісією з питань екології, земельних відносин та комунальної власності. 

 

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

охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає 

роз’яснення щодо проєктів рішень з демонстрацією картографічних 

матеріалів та озвучує рекомендації профільної постійної комісії міської ради. 

 

Розглядаємо питання щодо безоплатної передачі земельних ділянок 

комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що 

перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки 

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

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

Україні” рішення з вищезазначених питань приймаються не менш як двома 

третинами голосів депутатів від загального складу ради (тобто не менш                                  

як 28 голосів). 

Перше питання ‒ “Про надання Сергієнку А.Д. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0576)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 781. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 781 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” – 4. 
 

Прийнято рішення № 956 “Про надання Сергієнку А.Д. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0576)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

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

Проєкт рішення за реєстраційним № 782. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 782 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 957 “Про надання Чубенку В.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 надання Іванову М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:02:028:0481)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 833. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 833 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 № 958 “Про надання Іванову М.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0481)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Данилюку В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

проїзду Євгена Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510100000:05:056:0027)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 783. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 783 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 959 “Про передачу Данилюку В.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0027)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Пономаренку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Івана Сірка (навпроти будинку № 17)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 737. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 737 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 960 “Про передачу Пономаренку В.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка (навпроти 

будинку № 17)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу Бересту І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

пров. Вільному (між земельними ділянками з кадастровими 

№ № 3510100000:06:047:0019 та 3510100000:06:047:0015)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 738. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 738 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 961 “Про передачу Бересту І.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Вільному (між земельними 

ділянками з кадастровими № № 3510100000:06:047:0019 та 

3510100000:06:047:0015)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Пасічнику В.О. безоплатно у власність земельної ділянки між  

пров. Курінним та СТ ‟Аграрник”. Проєкт рішення за реєстраційним № 784. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 784 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 962 “Про передачу Пасічнику В.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки між пров. Курінним та СТ ‟Аграрник” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу Гевель К.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

проїзду Євгена Березняка”. Проєкт рішення за реєстраційним № 628. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 628 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 963 “Про передачу Гевель К.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Хмаровій Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по тупику Уральському, 9”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 726. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 726 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 964 “Про надання Хмаровій Л.П. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

тупику Уральському, 9” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Захаровій Я.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (між земельними ділянками з 

кадастровими № № 3510100000:02:028:0467 та 3510100000:02:028:0479)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 785. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 785 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 № 965 “Про надання Захаровій Я.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між земельними ділянками з кадастровими № № 3510100000:02:028:0467 

та 3510100000:02:028:0479)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Полудню О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (між земельними ділянками з 

кадастровими № № 3510100000:02:028:0503 та 3510100000:02:028:0502)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 804. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 804 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 966 “Про надання Полудню О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між земельними ділянками з кадастровими №№ 3510100000:02:028:0503 

та 3510100000:02:028:0502)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Воскресенській О.О. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки (між будинками № 62 по  

вул. Донецькій та № 1 по вул. Юрія Власенка)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 835. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 835 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 № 967 “Про надання Воскресенській О.О. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(між будинками № 62 по вул. Донецькій та № 1 по вул. Юрія Власенка)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Кравченку Д.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на перехресті пров. Першотравневого та 

пров. Халтуріна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 693. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 693 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 968 “Про надання Кравченку Д.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

перехресті пров. Першотравневого та пров. Халтуріна” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Клоковій Л.С. у власність земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 9-г, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 728. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 728 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 № 969 “Про передачу Клоковій Л.С. у власність 

земельної ділянки по вул. Каштановій, 9-г, смт Нове” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Глушаєвій І.М. у власність земельної ділянки по  

вул. Каштановій, 9-в, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 729. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 729 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 970 “Про передачу Глушаєвій І.М. у власність 

земельної ділянки по вул. Каштановій, 9-в, смт Нове” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Кухаренко І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Рязанській (біля будинку № 2-д)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 791. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 791 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 971 “Про надання Кухаренко І.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Рязанській (біля будинку № 2-д)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 
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земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 792 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 792 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 972 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Пузанковій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля  

будинку № 58)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 750. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 750 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 973 “Про надання Пузанковій Н.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 58)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Бручковському В.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Делегатській 

(напроти будинку № 2)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 834 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 834 за 

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

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 974 “Про надання Бручковському В.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Делегатській (напроти будинку № 2)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Думчікову І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Герцена (біля будинку № 14-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 877 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 877 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 975 “Про надання Думчікову І.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки             

по вул. Герцена (біля будинку № 14-а)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про передачу Крамаренко Г.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Садовій (біля будинку № 77)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 847 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 847 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 976 “Про передачу Крамаренко Г.Ю. 

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

№ 77)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 20, корп. 1, поряд з ГК ‟Жадівський”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 312 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 312 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 977 “Про надання Миргородському М.Г. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1, 

поряд з ГК ‟Жадівський”)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Пухкому В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 16)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3325 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3325 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 978 “Про надання Пухкому В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андріївській (біля будинку № 16)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Смірнову П.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Соборній (між будинками № 22 та 

№ 24-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4379 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4379 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 979 “Про надання Смірнову П.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній (між будинками № 22 та № 24-а)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Шостак Ю.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля 

будинку № 13, корп. 1, поруч із земельною ділянкою з кадастровим  

№ 3510100000:37:316:0171)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 594 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 594 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 980 “Про надання Шостак Ю.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
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вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1, поруч із земельною 

ділянкою з кадастровим № 3510100000:37:316:0171)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Сотник Т.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (у дворі  

будинку № 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 516 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 516 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 981 “Про надання Сотник Т.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (у дворі будинку № 20, корп. 1)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Сазонову О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля  

будинку № 29)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 672 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 672 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 982 “Про надання Сазонову О.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Чернобай Г.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

будинку № 40)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 673 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 673 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 983 “Про надання Чернобай Г.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 40)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

щодо відведення земельної ділянки по вул. Сухумській (поряд з 

багатоповерховим будинком № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 674 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 674 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 984 “Про надання Мироненку В.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Сухумській (поряд з багатоповерховим будинком № 8)” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Тітову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 



47 
 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (навпроти 

будинку № 1-а)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 675 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 675 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 985 “Про надання Тітову В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Зуєву В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля 

будинку № 13, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 637. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 637 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 986 “Про надання Зуєву В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Чиглінцевій Н.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (у дворі  

будинку № 8)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3823 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3823 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 987 “Про надання Чиглінцевій Н.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова (у дворі будинку № 8)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Ілясовій Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 6/3”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4054 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4054 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 988 “Про надання Ілясовій Т.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 6/3” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Галичу О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля 

будинку № 12, корп. 4)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4408 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4408 

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

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 989 “Про надання Галичу О.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 12, корп. 4)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Басхалілову М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Карабінерній (напроти  

будинку № 40)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2645 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2645 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 990 “Про надання Басхалілову М.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Карабінерній (напроти будинку № 40)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного  

“Про надання Гуйвану С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Січовій”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2806 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2806 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 991 “Про надання Гуйвану С.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Січовій” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Ковалишиній М.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка 

(біля будинку № 5-д)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2873 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 2873 

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

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 992 “Про надання Ковалишиній М.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 5-д)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Філоненко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Декабристів (біля будинку № 20)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 646. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 646 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 993 “Про надання Філоненко О.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Декабристів (біля будинку № 20)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Петушинській І.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
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Перспективній (біля будинку № 11/11)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 638. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 638 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 994 “Про надання Петушинській І.М. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 11/11)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

щодо відведення земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 10, 

навпроти під’їзду № 4)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 734. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 734 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 995 “Про надання Мігалатюку В.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Училищному (біля будинку № 10, навпроти під’їзду № 4)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Фундовному В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Миколи Міхновського, 7”. Проєкт рішення за реєстраційним № 508 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 508 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 996 “Про передачу Фундовному В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Миколи Міхновського, 7” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Гуцу М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. Проєкт рішення за реєстраційним  

№ 514 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 514 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 997 “Про передачу Гуцу М.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Чернову С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 518 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 518 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 998 “Про передачу Чернову С.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шевченка (у дворі будинку № 26)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Вовку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки  

по просп. Перемоги (біля будинку № 20)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 511 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 511 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 999 “Про передачу Вовку О.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Стригачову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Архангельській (біля будинку № 46/91)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 510 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 510 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1000 “Про передачу Стригачову В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архангельській 

(біля будинку № 46/91)” (додається). 
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

по просп. Перемоги (біля будинку № 2)”. Проєкт рішення за  

реєстраційним № 414. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 414 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1001 “Про передачу Мнеці А.В. безоплатно  

у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 2)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Соповій Т.Г. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 22/5)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3812. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3812 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1002 “Про передачу Соповій Т.Г. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 

будинку № 22/5)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Брезгалову Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ ‟Радій”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3982. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 3982 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1003 “Про передачу Брезгалову Л.О. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж 

огорожі ПАТ ‟Радій”)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Озерному А.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, корп. 2)”. Проєкт рішення за  

реєстраційним № 371. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 371 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1004 “Про передачу Озерному А.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Бєляєва (біля будинку № 7, 

корп. 2)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Михайлову В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 441. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 441 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1005 “Про передачу Михайлову В.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Шульгиних 

(біля будинку № 32, корп. 3)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Крук Л.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля будинку № 107)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 53 (доопрацьований). 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності поінформувала, що під час розгляду постійною 

комісією питання “Про передачу Крук Л.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)” обговорювався лист  

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, в якому повідомлялось про заборону забудови 

вищезазначеної земельної ділянки. Відзначила, що пізніше була отримана  

довідка від директора Кропивницького водопровідно-каналізаційного                                

господарства ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” про те, що керівництво                          

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” не заперечує щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля будинку № 107) під будівництво індивідуального 

гаража у разі дотримання нормативної відстані у п’ять метрів до 

водопровідної мережі.  

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”, членкиня депутатської групи 

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

увагу на невідповідність рекомендацій ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” відносно 

доопрацьованого проєкту рішення міської ради № 53. Запропонувала 

відтермінувати розгляд проєкту рішення та запросити на наступну сесію 

міської ради представника ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” для внесення ясності 

у питання. 
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Міський голова поінформував, що доручив заступнику міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В. уточнити  

інформацію щодо можливих заборон на відведення земельної ділянки  

по вул. Преображенській (біля будинку № 107). Пояснив, що перестороги 

відсутні і на зазначеній земельній ділянці може бути розміщений гараж. 

Зауважив, що під час розгляду аналогічних питань на засідання постійної 

комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності будуть запрошуватись власники інженерних комунікацій, які 

розташовані у безпосередній близькості із земельними ділянками. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 53 за основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 1. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Чабаненко О.А. безоплатно у власність земельної ділянки № 16 

по вул. Металургів, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4169 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4169 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1006 “Про передачу Чабаненко О.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки № 16 по вул. Металургів, смт Нове” 

(додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Стоєвій Г.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шульгиних (біля будинку № 9)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 647. 

 

Лунгол Р.С. поінформував, що напередодні до управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради 

звернувся чоловік громадянки Стоєвої Г.Ф. та повідомив, що вона померла, 

Начальник управління запропонував внести зміни до проєкту рішення № 647, 

а саме: передати Стоєву О.С. безоплатно у власність земельну ділянку 

по вул. Шульгиних (біля будинку № 9). Відзначив, що постійна комісія міської 

ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності погодила 

внесення змін до зазначеного проєкту рішення. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 647 за основу і в 

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

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1007 “Про передачу Стоєву О.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 9)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Смірнову С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3833 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3833 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1008 “Про передачу Смірнову С.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі  

будинку № 9)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Колосу О.І. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 4046 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4046 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1009 “Про передачу Колосу О.І. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 32)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Адаменку В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Пацаєва (біля будинку № 14, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 115 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 115 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1010 “Про передачу Адаменку В.М. безоплатно 

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

корп. 1)” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Хромею М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 5)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 4365 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4365 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин, 

які приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу ради                    

(тобто ‒ 22).  

Розглядаємо питання “Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам”. Проєкт рішення за реєстраційним № 709. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 709 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1011 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 789. 
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Павленко Н.А., депутатка міської ради (фракція Політичної партії 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

конфлікт інтересів та повідомила, що не братиме участі у голосуванні. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 789 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1012 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 853. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 853 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1013 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Шарандак Н.О. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова, 13”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3837 

(доопрацьований). 
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Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Цертія О.М., що на 

зазначеній у проєкті рішення земельній ділянці розміщене нерухоме майно, яке 

зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Пояснив, що станом на 2010 рік чинне законодавство дозволяло здійснювати 

будівництво без формування відповідної земельної ділянки. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 3837 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1014 “Про передачу Шарандак Н.О. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 13” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Сакалошу М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по 

вул. Першій Виставковій, 25-б, смт Нове”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 869. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 869 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1015 “Про надання Сакалошу М.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Першій Виставковій, 25-б, 

смт Нове” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по  

вул. Карпатській, 30”. Проєкт рішення за реєстраційним № 770. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 770 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1016 “Про надання ТОВ ‟ДНК ГРУПП” 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Карпатській, 30” (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. Промисловій (біля будинку № 3-в)”. Проєкт рішення за  

реєстраційним № 774. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 744 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1017 “Про надання  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Промисловій (біля будинку № 3-в)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Першій Виставковій (біля 
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земельної ділянки з кадастровим № 3510166900:22:173:0011), смт Нове,  

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

реєстраційним № 769 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 769 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1018 “Про затвердження земельної ділянки  

по вул. Першій Виставковій (біля земельної ділянки з кадастровим 

№ 3510166900:22:173:0011), смт Нове, право оренди на яку набувається на 

аукціоні” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження земельної ділянки по проїзду Аджамському, право оренди 

на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за реєстраційним № 831. 

 

Лунгол Р.С. поінформував, що управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища проводиться робота щодо 

технічної інвентаризації земельних ділянок. Пояснив, що земельна ділянка по 

проїзду Аджамському є однією з виявлених земельних ділянок, яка сформована 

під проведення аукціону та має цільове призначення – для ведення особистого 

селянського господарства, що не відповідає містобудівній документації. 

Відзначив, що фактично земельна ділянка обробляється як 

сільськогосподарська земля. Пояснив, що управлінням земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища в межах самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель проведено обстеження 

земельної ділянки, за результатами якого виявлені насадження 

сільськогосподарських культур, складено акт обстеження земельної ділянки, 

про що повідомлено Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області (далі – управління), голову Головного управління Національної поліції 

в Кіровоградській області та керівника Кропивницької окружної прокуратури 

з метою вжиття відповідних заходів в межах їх повноважень. Пояснив, що 

проєкт рішення № 831 підготовлено з метою приведення цільового 

призначення земельної ділянки у відповідність до плану зонування. Звернув 

увагу, що в ході погодження проєкту рішення постійна комісія міської ради з 
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питань екології, земельних відносин та комунальної власності рекомендувала 

управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища запросити на засідання комісії представника Головного 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області з метою 

інформування щодо заходів, вижитих управлінням з контролю за 

використанням та охороною земель, стосовно самовільного та нецільового 

використання земельної ділянки. Зауважив, що на засідання комісії 

представник управління не з’явився, а на адресу міської ради надійшов лист 

стосовно здійснення перевірки відносно земельної ділянки по  

проїзду Аджамському, в якому зазначено, що земельна ділянка знаходиться у 

стані після збору урожаю, на час обстеження не використовувалася, 

порушень вимог чинного законодавства не виявлено. Відповів на запитання 

депутатки Ковальової-Алокілі О.А. щодо строків повідомлення Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області та Кропивницької 

окружної прокуратури про факт виявлення порушень.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 831 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1019 “Про затвердження земельної ділянки по 

проїзду Аджамському, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9, 

корп. 2), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 871. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), запитав, у чому необхідність 

виділення земельної ділянки. Висловив застереження щодо забудови 

зазначеної земельної ділянки. Зауважив, що на цій території знаходяться 

торгівельні споруди.  
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Лунгол Р.С. відповів, що проєкт рішення № 871 розглядався на 

відповідність містобудівній документації, є погодження від управління 

містобудування та архітектури, порушення протипожежних норм відсутні.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 871 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 1020 “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 2), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку 

№ 2/1), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 716 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 716 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1021 “Про затвердження земельної ділянки 

по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 2/1), право оренди на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди землі по 

просп. Промисловому, 6-п”. Проєкт рішення за реєстраційним № 772. 
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Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 772 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1022 “Про поновлення  

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” договору оренди землі по 

просп. Промисловому, 6-п” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди землі по 

вул. Генерала Родимцева, 92-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 773. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 773 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1023 “Про поновлення Добрянському І.А. 

договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 92-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Тельновій С.В. договору оренди земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 28-в”. Проєкт рішення за реєстраційним № 775 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 775 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” – 4. 
 

Прийнято рішення № 1024 “Про поновлення Тельновій С.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення ТОВ ‟ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП” договору оренди землі 

по вул. Героїв України, 22-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 776. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 776 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1025 “Про поновлення  

ТОВ ‟ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП” договору оренди землі  

по вул. Героїв України, 22-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення МААК ‟УРГА” договорів оренди землі по 

вул. Короленка, 1-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 808. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 808 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1026 “Про поновлення МААК ‟УРГА” 

договорів оренди землі по вул. Короленка, 1-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Бику С.А. договору оренди землі по вул. Євгена Тельнова 

(біля житлового будинку № 11/31)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 828. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 828 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1027 “Про поновлення Бику С.А. договору 

оренди землі по вул. Євгена Тельнова (біля житлового будинку № 11/31)” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення ТОВ ‟Жоан ЛТД” договору оренди землі по 

вул. Короленка, 28-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 830. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 830 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1028 “Про поновлення ТОВ ‟Жоан ЛТД” 

договору оренди землі по вул. Короленка, 28-а” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення Юраху В.М. договору оренди землі по  

вул. В'ячеслава Чорновола, 22”. Проєкт рішення за реєстраційним № 263. 
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Лунгол Р.С. на прохання міського голови пояснив суть питання. 

Продемонстрував місце розташування земельної ділянки на карті. Наголосив, 

що майно, розташоване на зазначеній земельній ділянці, є приватною 

власністю. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності прокоментувала, що громадянин Юрах В.М. не був 

власником майна, розташованого на земельній ділянці, впродовж 10 років.  

 

Лунгол Р.С. відповів на запитання депутата Бежана М.М. 

 

Міський голова прокоментував ситуацію щодо відсутності в місцях 

масового скупчення людей громадських вбиралень.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 263 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1029 “Про поновлення Юраху В.М. договору 

оренди землі по вул. В'ячеслава Чорновола, 22” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу ПП ‟Луна 502” в оренду земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 31-л”. Проєкт рішення за реєстраційним № 771. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 771 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 1030 “Про передачу ПП ‟Луна 502” в оренду 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Момоту Ю.В. земельної ділянки в оренду по 

вул. Поповича, 1-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 809. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 809 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1031 “Про передачу Момоту Ю.В. земельної 

ділянки в оренду по вул. Поповича, 1-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду земельної ділянки по 

вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 826. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 826 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1032 “Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду 

земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 30-а” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної  

ділянки по вул. Виставочній (біля будинку № 2-г)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 827 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 827 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1033 “Про передачу 

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки 

по вул. Виставочній (біля будинку № 2-г)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки  

по вул. Пацаєва, 14-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 868. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 868 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1034 “Про передачу Мальованій З.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Пацаєва, 14-г” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки  

по просп. Університетському, 21-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 699. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання.  
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Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 699 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1035 “Про передачу Мальованій З.В. в оренду 

земельної ділянки по просп. Університетському, 21-г” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Мальованій З.В. в оренду земельної ділянки  

по пров. Фортечному, 25-б”. Проєкт рішення за реєстраційним № 700. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 700 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1036 “Про передачу Мальованій З.В. в оренду 

земельної ділянки по пров. Фортечному, 25-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Драб С.С. та Абдразаковій С.С. в оренду земельної ділянки по 

тупику Азовському, 1”. Проєкт рішення за реєстраційним № 870. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 870 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 
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Прийнято рішення № 1037 “Про передачу Драб С.С. та 

Абдразаковій С.С. в оренду земельної ділянки по тупику Азовському, 1” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” земельної ділянки в оренду 

по вул. Першій Виставковій, 37-л”. Проєкт рішення за реєстраційним № 874. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 874 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1038 “Про передачу ТОВ ‟ЄРА-ІНВЕСТ” 

земельної ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій, 37-л” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Чудній О.В. земельної ділянки в оренду по  

вул. Промисловій, 19”. Проєкт рішення за реєстраційним № 875. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 875 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1039 “Про передачу Чудній О.В. земельної 

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

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання ТОВ ‟ФК ‟Ятрань” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по 
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вул. Короленка, 66”. Проєкт рішення за реєстраційним № 832 

(доопрацьований). 

 

Міський голова заявив про конфлікт інтересів та повідомив, що не 

братиме участі у голосуванні. 
 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 832 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1040 “Про надання ТОВ ‟ФК ‟Ятрань” дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Короленка, 66” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель в північно-східній частині смт Нове, 

м. Кропивницький”. Проєкт рішення за реєстраційним № 605. 

 

Лунгол Р.С. пояснив суть питання.  

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 605 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1041 “Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель в північно-

східній частині смт Нове, м. Кропивницький” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання ОКДЮСШ ‟НІКА” дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вулиць Героїв 

України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 878. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 878 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1042 “Про надання ОКДЮСШ ‟НІКА” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Гагаріна, 16-б”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 850. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 850 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1043 “Про передачу управлінню освіти 

Кропивницької міської ради у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Гагаріна, 16-б” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у постійне 
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користування земельної ділянки для розміщення скверу ‟Фонтанний”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 851. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 851 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1044 “Про передачу 

КП ‟Благоустрій” Кропивницької міської ради” у постійне користування 

земельної ділянки для розміщення скверу ‟Фонтанний” (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 та обслуговування лісопарку 

‟Бєляєвський”. Проєкт рішення за реєстраційним № 852. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 852 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 1045 “Про передачу КП ‟Благоустрій” 

Кропивницької міської ради” у постійне користування земельної ділянки 

для розміщення та обслуговування лісопарку ‟Бєляєвський” (додається).

  

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу КНП ‟ЦМЛ КМР” у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Салганні Піски, 14”. Проєкт рішення за реєстраційним № 898. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 898 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 1046 “Про передачу КНП ‟ЦМЛ КМР” у 

постійне користування земельної ділянки по вул. Салганні Піски, 14” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (біля магазину ‟Анталія”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 810. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 810 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1047 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

магазину ‟Анталія”)” (додається). 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про продаж Герко О.А. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Соборній, 17”. Проєкт рішення за реєстраційним № 872. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 872 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 1048 “Про продаж Герко О.А. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Соборній, 17” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про відмову Максименку А.В. у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Поповича (біля будинку № 7-в)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 741. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що заявнику пропонується відмовити у зв’язку з 

відсутністю погодження меж земельної ділянки (підстава – витяг з 

містобудівної документації) та невідповідністю Плану зонування території 

міста. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 741 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 1049 “Про відмову Максименку А.В. у 

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Поповича (біля будинку № 7-в)” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про відмову Аріставі А.Р. у поновленні договору оренди землі від 13.07.2010 

№ 172 по вул. Космонавта Попова”. Проєкт рішення за реєстраційним № 527. 

 

Лунгол Р.С. пояснив, що заявнику була виділена земельна ділянка на 

території, де проходять високовольтні магістралі, на ній розташовано 

об’єкт нерухомого майна (незавершене будівництво). За інформацією  

ГУ ДПС у Кіровоградській області орендар значиться одним із перших у 

переліку боржників зі сплати орендної плати за землю. Відзначив, що у 

Кіровському районному суді розглядається справа про стягнення 

заборгованості по орендній платі та дострокове розірвання договорів оренди. 
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Санасарян Р.Р., депутат міської ради (фракція місцевої організації 

політичної партії ‟Перспектива міста”), поінформував, що є інформація про 

те, що у заявника є зареєстроване право власності на майно, розташоване на 

вищезазначеній земельній ділянці. 

 

Лунгол Р.С. відповів, що заявниця зареєструвала право власності на 

незавершене будівництво, тому до цього є питання. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 527 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1050 “Про відмову Аріставі А.Р. у поновленні 

договору оренди землі від 13.07.2010 № 172 по вул. Космонавта Попова” 

(додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про відмову Аріставі А.Р. у поновленні договору оренди землі від 13.07.2010 

№ 171 на розі вулиць Юрія Коваленка та Космонавта Попова”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 528. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 528 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1051 “Про відмову Аріставі А.Р. у 

поновленні договору оренди землі від 13.07.2010 № 171 на розі 

вулиць Юрія Коваленка та Космонавта Попова” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

рішення за реєстраційним № 854. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 854 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1052 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

рішення за реєстраційним № 855. 

Надійшла пропозиція прийняти проєкт рішення № 855 за основу і в 

цілому. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1053 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

рішення за реєстраційним № 856 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 856 за 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1054 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

рішення за реєстраційним № 857 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 857 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 1055 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

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

рішення за реєстраційним № 225 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 225 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 1056 “Про відмову у наданні дозволів на 

відведення земельних ділянок” (додається).  
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Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021 № 472”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 807. 

 

Лунгол Р.С. на прохання депутата Цертія О.М. пояснив, що проєктом 

рішення № 807 передбачається зниження орендної ставки на підставі 

звернення заявника, в якому він спирається на регуляторний акт щодо 

встановлення базових ставок, затверджений міської радою.  

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

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

підтримувати проєкт рішення № 807. Відзначив, що заявник має чинний 

договір оренди, тому знижувати йому відсоткову ставку недоцільно.  

 

Лунгол Р.С. на репліку депутата Бєжана М.М. пояснив, що заявника не 

запрошували на засідання постійної комісії міської ради з питань екології, 

земельних відносин та комунальної власності, проєкт рішення № 807 

погоджений комісією.  

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності, прокоментувала, що члени комісії дотримуються 

принципу щодо створення рівних умов для всіх підприємців, тому погодили 

проєкт рішення № 807. 

 

Райкович А.П.: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 807 за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 7, 

“утримались” – 10, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 
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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 

№ 858 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 858 за 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 1057 “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 12.10.2021 № 914”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 867. 

 

Міський голова запитав, чому міська рада має надавати дозвіл на 

передачу земельної ділянки в суборенду, якщо орендар не бажає 

використовувати її за призначенням.  

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення № 867 за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 11, 

“проти” – 5, 

“утримались” – 9, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності запропонувала повернутись до голосування за 

доопрацьований проєкт рішення № 4365 ‟Про передачу Хромею М.М. 
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безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка 

(біля будинку № 5)”. Відзначила, що проєкт рішення погоджений постійною 

комісією і не має застережень.  

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Таку ж кількість голосів набрало питання ‟Про передачу Крук Л.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку № 107)”, проєкт рішення за реєстраційним № 53 (доопрацьований).  

 

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

‟Рідне місто”), поінформував, що питання стосується учасниці АТО. 

Пояснив, що на погоджувальній раді розглядався лист генерального 

директора ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” Ілика Р.І., в якому депутатам 

пропонувалося не підтримувати доопрацьований проєкт рішення № 53, але 

після виїзду на місце та обстеження земельної ділянки  

спеціалістами Кропивницького водопровідно-каналізаційного господарства 

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” надійшов лист від директора підприємства 

Давидчук В.М., у якому зазначено, що керівництво ОКВП ‟Дніпро-

Кіровоград” не заперечує щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Преображенській (біля будинку № 107) під будівництво індивідуального 

гаража у разі дотримання нормативної відстані у п’ять метрів до 

водопровідної мережі. Запропонував повернутись до голосування та 

підтримати доопрацьований проєкт рішення № 53 ‟Про передачу Крук Л.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській  

(біля будинку № 107)”. 

 

Райкович А.П.: 

Надійшла пропозиція від депутата Олександра Шамардіна повторно 

поставити на голосування питання ‟Про передачу Крук Л.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 53 (доопрацьований).  

Пропозиція приймається більшістю голосів від загального складу ради. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про передачу Крук Л.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 53 (доопрацьований).  

Рішення приймається двома третинами голосів від загального складу 

ради. 

Які будуть пропозиції? 

 

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

‟СЛУГА НАРОДУ”), пояснив, що відносно доопрацьованого проєкту рішення 

№ 53 є конфлікт між головою правління ОСББ та громадянкою Крук Л.В. 

Запропонував запросити на засідання сесії голову правління ОСББ та 

заявницю, щоб з’ясувати всі проблемні питання.  

 

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

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ ‟СЛУГА НАРОДУ”), пояснила свою позицію щодо 

голосування відносно доопрацьованого проєкту рішення № 53. Наголосила, що 

є два листа, які суперечать одне одному. Погодилась, що громадянка  

Крук Л.В. має право на отримання гаража, але для остаточного вирішення 

питання необхідно запросити представника ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” та 

почути роз’яснення, щоб така ситуація більше не виникала.  

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності запропонувала незалежно від результатів      

голосування запросити на засідання постійної комісії представника                        

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”, щоб почути його відповіді на запитання 

депутатів. Звернула увагу на картографічні матеріали та зауважила, що на 

земельній ділянці по вул. Преображенській (біля будинку № 107) встановлено 

ряд гаражів і в цьому ряді залишилось лише одне вільне місце, тому немає 

причин, щоб не підтримувати доопрацьований проєкт рішення № 53.  

 

Міський голова зауважив, що поглиблено не вивчав питання, але довіряє 

своїм заступникам, які після погоджувальної ради уточнили інформацію та 

отримали позитивну відповідь. Наголосив, що найбільше його турбує 

питання, щоб земельна ділянка не знаходилась у місці, де проходить 

магістральний водогін. Відзначив, що є багато негативних прикладів, коли 

міська рада приймала рішення, на підставі яких суб’єкти господарювання 

розміщували нерухоме майно на магістральних водогонах, під 
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високовольтними лініями. Запропонував лояльно поставитись до вирішення 

питання та за допомогою активних депутатів-переговорників залагодити 

конфлікт, що виник. Погодився з депутатом Цертієм О.М. у тому, що 

питання гаражів – це не зона надмірної уваги міського голови. Наголосив, що 

заявниця три роки провела у зоні проведення ООС.  

 

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

‟Рідне місто”), прокоментував інформацію, озвучену депутатом                     

Бєжаном М.М. Запропонував не розглядати доопрацьований проєкт рішення 

№ 53 з позиції конфлікту, який виник між заявницею та головою ОСББ. 

Наголосив, що кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки 

під розміщення гаража. Пояснив, що суть конфлікту полягає в тому, що 

мешканка не взяла у голови ОСББ дозвіл на виділення їй земельної ділянки. 

Детально пояснив ситуацію.  

 

Райкович А.П.: 

Я та депутати висловили свою думку відносно інформації, почутої під час 

погоджувальної ради та у сесійній залі. Бажано, щоб таких конфліктів було 

якомога менше, щоб ми допомагали людям, які є патріотами України. Треба 

врегулювати ситуацію, що склалась, примирити сторони. Учасниця операції 

об’єднаних сил також повинна дотримуватись діючих у соціумі правил.  

Вважаю, що депутати мають підтримати доопрацьований проєкт рішення 

№ 53. Заявниця заслужила таке право. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти доопрацьований проєкт 

рішення № 53 за основу і в цілому. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Які ще є пропозиції? 

 

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

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, членкиня депутатської групи 

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

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності запропонувала повернутись до голосування за 
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доопрацьований проєкт рішення № 4365 “Про передачу Хромею М.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка 

(біля будинку № 5)”. 

 

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 передачу Хромею М.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка 

(біля будинку № 5)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 4365 

(доопрацьований).  

Пропозиція приймається більшістю голосів від загального складу ради. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Розглядаємо питання “Про передачу Хромею М.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 5)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 4365 (доопрацьований).  

Рішення приймається двома третинами голосів від загального складу 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти доопрацьований проєкт рішення № 4365 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Не прийнято. 

 

Райкович А.П.: 

Шановні колеги! 

Насправді нічого проблемного не відбулося. Питання не знімаються з 

розгляду назавжди. Є час до наступної сесії, яку заплановано провести  

до 20 грудня 2021 року. На цьому засіданні буде розглядатися питання 
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бюджету. Планувалося не виносити на розгляд цієї сесії питання щодо 

регулювання земельних відносин, але, якщо депутати не заперечуватимуть, то 

на погоджувальній раді доопрацьовані проєкти рішень № 53 та 4365 можуть 

бути обговорені та додатково включені до порядку денного.  

До цього моменту необхідно вивчити питання, запросити на засідання 

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності представників інших депутатських фракцій, які не є 

членами комісії, а також для надання повного роз’яснення запросити 

генерального директора ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” ‒ Ілика Р.І. або  

директора Кропивницького водопровідно-каналізаційного господарства 

ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград” ‒ Давидчук В.М. Крім того, пропоную запросити 

на засідання постійної комісії голову правління ОСББ ‟ІВУШКА-2” ‒  

Малину О.В. 

 

Райкович А.П.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Різне”.  

Чи є бажаючі виступити?  

 

Санасарян Р.Р., депутат міської ради (фракція місцевої організації 

політичної партії ‟Перспектива міста”), порушив питання щодо незаконної 

роздрібної торгівлі алкогольними виробами у місті. Відзначив, що 

представники політичної партії ‟Перспектива міста” ведуть активну 

боротьбу з цією проблемою.  

Звернувся до міського голови з проханням запросити начальника 

Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області на сесію міської ради та заслухати інформацію щодо 

плану дій для вирішення порушеної проблеми.  

 

Райкович А.П.: 

Сьогодні у сесійній залі присутній перший заступник керівника 

Кропивницької окружної прокуратури. Ми в обов’язковому порядку 

звернемося до начальника Кропивницького відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області, запросимо його на 

наступну сесію. На цій сесії ми будемо розглядати бюджетні питання. Всі без 

виключення представники правоохоронних органів будуть запрошені, тому 

що міська рада здійснює фінансування спеціалізованих програм, а 

правоохоронні органи є учасниками процесу управління об’єднаною міською 

територіальною громадою. Питання буде поставлено. Нехай нададуть 

відповідну інформацію.  

В понеділок на апаратній нараді я звернусь до керівників правоохоронних 

органів щодо проведення відповідних рейдів.  
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Рафаеле Рафаеловичу, прошу надати відому Вам  інформацію щодо місць, 

де здійснюється несанкціонована роздрібна торгівля алкоголем.  

Так, у місті є проблеми, пов’язані з розповсюдженням наркотичних та 

психотропних речовин, несанкціонованою торгівлею алкоголем. 

Цю проблематику від імені громади ми будемо піднімати. У місті 

ведеться робота, пов’язана з профілактикою наркоманії, та боротьба з цим 

явищем. Є позитивний досвід та результати.  

Правоохоронні органи тримають на контролі ці питання, але тільки 

спільними зусиллями ми зможемо подолати проблеми. 

 

Шановні колеги! 

Питання, включені до порядку денного восьмої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу! 

 

Восьму сесію Кропивницької міської ради восьмого скликання оголошую 

закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
 


