УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

П Р О Т О К О Л № 80
третього засідання п’ятдесят другої сесії
Кіровоградської міської ради
шостого скликання
від 13 жовтня 2015 року

м. Кіровоград

Третє засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І.
Марковський І.І.:
Шановні присутні!
Сьогодні у сесійній залі присутні представники
організацій, які просять надати їм слово.
Пропоную надати їм для виступу по одній хвилині.

громадських

Представники громадських організацій міста виступили з вимогою
скасувати рішення міської ради стосовно проведення громадського
опитування щодо перейменування міста Кіровограда.
Представниця територіальної громади міста Кіровограда висловила
слова підтримки щодо прийнятого рішення міської ради про проведення
громадського опитування.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний), озвучив
вимогу громадського руху ‟Антиреванш” скасувати рішення міської ради про
виділення з міського бюджету коштів в сумі 600,0 тис. грн на проведення
громадського опитування щодо перейменування міста та запропонував
направити ці кошти на вирішення проблемних питань у галузі житловокомунального господарства міста.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
‟Трудовий актив Кіровограда”), звернув увагу присутніх на норми Регламенту
Кіровоградської міської ради шостого скликання. Зауважив, що представники
громадськості, присутні у сесійній залі, не знайшли серед депутатів міської
ради своїх прибічників, які б аргументовано довели їх позицію. Припустив, що
вони виконують політичне замовлення та займаються ‟самопіаром”.
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Він наголосив на тому, що представники громадськості не внесли
жодної альтернативної пропозиції щодо визначення нової назви міста. Також
пояснив, що на думку наукової еліти та Українського інституту національної
пам’яті, серед яких немає кіровоградців, місто Кіровоград має носити назву
Інгульськ.
Волков І.В. наголосив на тому, що необхідно демократичним шляхом
провести громадське опитування, враховуючи те, що Верховна Рада України
законодавчо позбавила міську раду права на проведення місцевого
референдуму. Зауважив, що громадське опитування буде проводитися за
межами приміщень, в яких розташовані центри виборчих дільниць. Порадив
представникам громадськості взяти участь у місцевих виборах і будучи
депутатами легітимно виступати у сесійній залі.
Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний), пояснив
присутнім, що депутати міської ради представляють інтереси виборців ‒
мешканців міста Кіровограда. Повідомив, що за його ініціативи протягом
місяця було зібрано 35274 підписів за те, щоб найменувати місто Кіровоград
ім’ям Єлисаветград. Зауважив, якщо не провести дослідження громадської
думки, може виникнути протистояння між меншістю кіровоградців та
тими, які прагнуть повернути місту історичну назву. Зауважив, що у місті є
багато важливіших проблем, але якщо говорити про перейменування, то
місту необхідно повернути історичну назву ‒ Єлисаветград. Закликав
депутатів міської ради відстоювати інтереси виборців, щоб в день
проведення голосування отримати об’єктивну інформацію щодо думки
кіровоградців про нову назву міста.
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
На третє засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання прибуло та зареєструвалося 54 депутати, що становить
більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення
пленарного засідання сесії, є.
Розпочинаємо роботу третього засідання п’ятдесят другої сесії
Кіровоградської міської ради шостого скликання.
Шановні колеги!
В роботі третього засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської
міської ради шостого скликання беруть участь:
Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у
м. Кіровограді ради;
Мироненко Анатолій Антонович – голова Ленінської районної у
м. Кіровограді ради;
Нестерова Олена Вікторівна – заступник прокурора міста Кіровограда.
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Шановні депутати!
Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради
шостого скликання на першому засіданні п’ятдесят другої сесії міської ради
було обрано робочі органи сесії:
до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради
з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження
Розгачова Романа Олександровича;
головою секретаріату обрано депутата Залещик Ларису Володимирівну.
Президія та секретаріат – в повному складі.
На погоджувальних нарадах з керівниками депутатських фракцій та
груп, які відбулись 08 та 09 жовтня 2015 року, було запропоновано включити
до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради 19 питань. Додаткові
пропозиції та матеріали вам роздано.
Хто за те, щоб додаткові пропозиції щодо порядку денного п’ятдесят
другої сесії Кіровоградської міської ради шостого скликання взяти за основу,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Шановні колеги!
Є пропозиція включити до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської
ради ще два додаткових питання щодо прийняття чотирьох квартир, які
передає Кіровоградська обласна рада для учасників АТО:
‟Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям
загиблих військовослужбовців ‒ учасників АТО” (проект рішення без
реєстраційного номера щодо трьох квартир);
‟Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям
загиблих військовослужбовців ‒ учасників АТО” (проект рішення без
реєстраційного номера щодо однієї квартири).
Квартири придбані за кошти державного бюджету. Проекти рішень
депутатам роздано.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Прошу включити до порядку денного п’ятдесят другої сесії питання
щодо скасування рішення міської ради стосовно виділення з міського бюджету
600,0 тис. грн на проведення громадського опитування.
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Саєнко І.А., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий
актив Кіровограда”):
Ви ж самі в минулий раз підтримали це рішення, а тепер хочете його
скасувати?
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція від депутата Михальонка С.А. доповнити порядок
денний п’ятдесят другої сесії питанням щодо скасування рішення міської ради
про виділення з міського бюджету 600,0 тис. грн на проведення громадського
опитування. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 9,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 25.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції,
групи

За

Проти

Утримались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

0

6

0

7

13

ВО
“Батьківщина”

10

0

1

1

12

“Єлисаветград”

2

0

0

3

5

“Рідний
Кіровоград”

1

1

0

3

5

“Відповідальне
Самоврядування”

1

1

4

7

13

“За єдність”

1

0

0

1

2

Позафракційні

2

1

0

3
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Марковський І.І.:
Є ще пропозиції щодо порядку денного п’ятдесят другої сесії?
Кролевець А.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
‟Відповідальне Самоврядування”):
Шановні депутати!
Хочу нагадати, що на погоджувальній нараді було прийнято рішення не
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розглядати сьогодні питання за порядковим номером 2 у додаткових
пропозиціях ‒ ‟Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради
від 22 вересня 2015 року № 4462” (проект рішення за реєстраційним
№ 4802). Це питання вже включено до порядку денного. Ми домовилися, що
не будемо розглядати його до тих пір, поки керівники цих підприємств не
сядуть за стіл переговорів, щоб мати єдину точку зору з цього питання.
Марковський І.І.:
Є ще пропозиції щодо порядку денного п’ятдесят другої сесії міської
ради? Немає.
Є пропозиція внести та затвердити доповнення до порядку денного
п’ятдесят другої сесії міської ради згідно з розданими додатковими
пропозиціями, з урахуванням питань ‟Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда
квартир для подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців ‒
учасників АТО” (проект рішення без реєстраційного номера щодо трьох
квартир), ‟Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої
передачі сім’ям загиблих військовослужбовців ‒ учасників АТО” (проект
рішення без реєстраційного номера щодо однієї квартири) та пропозиції
депутата Кролевця А.В. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4688 “Про внесення доповнень до порядку
денного п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради шостого
скликання” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше
питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання
доповім я.
Шановні колеги!
За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло
28 депутатських запитів: щодо надання матеріальної допомоги мешканцям
міста ‒ 24, з них: індивідуальних ‒ 14, колективних – 10.
Зачитав індивідуальні та колективні запити депутатів міської ради
(додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста та
підготовлений проект рішення міської ради.

6

Пропоную озвучений проект рішення взяти за основу. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна), оголосила
депутатський запит від 13.10.2015 № 1369/6-дз (додається) щодо надання
матеріальної допомоги мешканці міста.
Юрченко І.А., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий
актив Кіровограда”), оголосив депутатські запити від 13.10.2015
№ 1370/6-дз, 1371/6-дз (додаються) щодо надання матеріальної допомоги
мешканцям міста.
Марковський І.І.:
Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги? Немає.
Пропоную підтримати депутатські запити, оголошені депутатами
Костенко О.В та Юрченком І.А., та врахувати їх у проекті рішення. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 52,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 4689 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів.
Зачитав
депутатські
запити
депутатів
міської
ради
Гамальчука М.П., Дзюби Н.Є., Юрченка І.А. (додаються) щодо ремонту
покрівлі, дорожнього покриття та підготовлений проект рішення.
Надійшла пропозиція прийняти озвучений проект рішення в цілому. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 10.
Прийнято рішення № 4690 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради Гамальчука М.П., Дзюби Н.Є та
Юрченка І.А.” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступних депутатських запитів.
Зачитав
депутатський
запит
депутата
міської
ради
Волкова І.В. (додається) щодо благоустрою скверу та підготовлений проект
рішення.
Надійшла пропозиція прийняти озвучений проект рішення в цілому. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 16.
Прийнято рішення № 4691 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Волкова І.В.” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
‟Рідний Кіровоград”), оголосив усні депутатські запити про усунення
правопорушень (усне звернення мешканців житлових будинків по
вул. Куйбишева щодо продажу наркотичних засобів) та щодо забудови по
пров. Курінному (звернення членів садівницького товариства ‟Аграрник”)
(додаються).
Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступні рішення з цих питань:
По першому депутатському запиту:
1.
Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської
ради Краснокутського О.В. про усунення правопорушень.
2.
Управлінню апарату Кіровоградської міської ради направити дане
рішення та звернення начальнику Кіровоградського міського відділу
УМВС України в Кіровоградській області для розгляду.
По другому депутатському запиту:
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1.
Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської
ради Краснокутського О.В. щодо забудови по пров. Курінному.
2.
Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської
міської ради спільно з Державною архітектурно-будівельною інспекцією в
Кіровоградській області опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію про виконання даного рішення депутату міської ради
Краснокутському О.В. і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в
місячний термін.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва та
регулювання земельних відносин.
Хто за дані пропозиції, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 4692 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Прийнято рішення № 4693 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Краснокутського О.В.” (додається).
Бабенко Н.В., депутат міської ради (депутатська фракція політичної
партії ‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосила депутатський
запит щодо встановлення пам’ятника першому диктору Кіровоградської
телерадіокомпанії Сохранній Людмилі Георгіївні (додається).
Марковський І.І.:
Є пропозиція прийняти наступне рішення з даного питання:
1.
Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської
ради Бабенко Н.В. щодо встановлення пам’ятника.
2.
Головному управлінню житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради опрацювати депутатський запит та підготувати
інформацію про виконання даного рішення депутату міської ради Бабенко Н.В.
і управлінню апарату Кіровоградської міської ради в місячний термін.
3.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань житлово-комунального
господарства та енергозбереження, заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних
повноважень.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 4694 “Про депутатський запит депутата
Кіровоградської міської ради Бабенко Н.В.” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Програми відшкодування з місцевого бюджету частини суми
кредитів, залучених на впровадження енергоефективних заходів у житлових
будинках на 2015-2017 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 4814.
Доповідає Осауленко О.О. ‒ начальник управління економіки міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 16.
Прийнято рішення № 4695 “Про затвердження Програми
відшкодування з місцевого бюджету частини суми кредитів, залучених на
впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках на 20152017 роки” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року
№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4812. Доповідає Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської
ради.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління міської ради:
Шановні депутати!
На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року
№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Даним проектом рішення
передбачається залучення до міського бюджету коштів субвенції на
проведення місцевих виборів 25 жовтня 2015 року в сумі 204,3 тис. грн, які
направляються виконавчому комітету Кіровоградської міської ради, районним
у місті Кіровограді та Новенському селищному бюджетам.
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Також даним проектом рішення передбачається перерозподіл коштів по
закладам освіти:
на харчування учнів 1 ‒ 4-х класів та дітей учасників АТО;
на проведення поточних і капітальних ремонтів та на заміну вікон.
До даного проекту рішення є пропозиції від постійної комісії міської
ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку:
щодо перерозподілу видатків по управлінню капітального будівництва
міської ради;
щодо виділення 10,0 тис. грн Кіровоградській міській організації
ветеранів України.
Крім того, станом на сьогодні виникло питання щодо співфінансування
вул. Андріївської. Розпорядженням голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 24.09.2015 № 376-р рекомендовано
Кіровоградському міськвиконкому здійснити співфінансування об’єкту по
вул. Андріївській, роботи по якому проводить обласне управління капітального
будівництва. Тому пропонується врахувати у даному проекті рішення
рекомендації ОДА та доповнити:
пункт 2 абзацами:
‟Залучити для фінансування видатків спеціального фонду міського
бюджету залишок коштів цільового Фонду розвитку та благоустрою міста
Кіровограда у сумі 142,2 тис. грн.
Затвердити джерела фінансування міського бюджету на 2015 рік у новій
редакції згідно з додатком 2.”;
пунктом 3:
‟Управлінню капітального будівництва Кіровоградської міської ради
кошти цільового Фонду розвитку та благоустрою міста Кіровограда
у сумі 142,2 тис. грн передати до обласного бюджету як іншу субвенцію на
співфінансування об’єктів, у тому числі:
‟Нове будівництво зливової каналізації по вул. Андріївській,
м. Кіровоград. Коригування” ‒ 43,7 тис. грн;
‟Капітальний ремонт вул. Андріївської, від вул. Габдрахманова до
річки Інгул, м. Кіровоград” ‒ 98,5 тис. грн.”;
внести відповідні зміни до додатків до даного проекту рішення.
Тобто ми вже виділили з міського бюджету 500,0 тис. грн на ремонт
вул. Андріївської. Зараз пропонується передати обласному УКБ
ще 142,2 тис. грн на зливову каналізацію та ремонт вул. Андріївської.
Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням додаткових
пропозицій.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням додаткових пропозицій, озвучених начальником фінансового
управління міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 4696 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський
бюджет на 2015 рік” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської ради
від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на
2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4810. Доповідає
Погребнюк Р.А. ‒ заступник начальника Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Погребнюк Р.А., заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради:
До даного проекту рішення пропонується внести доповнення, а саме
пункт 1 ‟Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, у тому числі
виготовлення проектно-кошторисної документації та експертиза, всього: у
тому числі:” розділу VI ‟Благоустрій міста” доповнити адресами:
просп. Правди, 5; 6, корп. 1; 7, корп. 2. Ці адреси не були враховані у даному
проекті рішення.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з
урахуванням доповнень, озвучених заступником начальника Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4697 “Про внесення змін та доповнень до
рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про
затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства
та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік” (додається).
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції,
групи

За

Проти

Утримались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

11

0

1

1

13

ВО
“Батьківщина”

5

0

3

4

12

“Єлисаветград”

5

0

0

0

5

“Рідний
Кіровоград”

5

0

0

1

6

“Відповідальне
Самоврядування”

12

0

0

1

13

“За єдність”

1

0

0

0

1

Позафракційні

4

0

0

2

6

Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року
№ 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді
на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4811. Доповідає
Погребнюк Р.А. ‒ заступник начальника Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 4,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4698 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про
затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”
(додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям
загиблих військовослужбовців-учасників АТО”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідає Погребнюк Р.А. ‒ заступник начальника
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4699 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям загиблих
військовослужбовців-учасників АТО” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям
загиблих військовослужбовців-учасників АТО”. Проект рішення без
реєстраційного номера. Доповідає Погребнюк Р.А. ‒ заступник начальника
Головного управління житлово-комунального господарства міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 48,
“утримались” – 2,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 4700 “Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям загиблих
військовослужбовців-учасників АТО” (додається).
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна СДК ‟Кіровоград” в/ч А3045”. Проект рішення за
реєстраційним № 4808. Доповідає Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з
мобілізаційної роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4701 “Про передачу майна СДК ‟Кіровоград”
в/ч А3045” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині п/п В2336”. Проект рішення за
реєстраційним № 4809. Доповідає Красюк В.А. ‒ головний спеціаліст з
мобілізаційної роботи міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 4702 “Про передачу майна військовій частині
п/п В2336” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого
2015 року № 3973 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. Проект
рішення за реєстраційним № 4820. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу
соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4703 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3973 ‟Про
звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”.
Проект рішення за реєстраційним № 4821. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник
відділу соціальної підтримки населення міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 51,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 4704 “Про надання одноразової грошової
допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради”. Проект
рішення за реєстраційним № 4815. Доповідає Ніколаєнко В.Г. ‒ голова
постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю та
приватизації.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“проти” – 0,
“утримались” – 5,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям:
Назва фракції,
групи

За

Проти

Утримались

Не
голосували

Разом

“Трудовий актив
Кіровограда”

4

0

4

5

13

ВО
“Батьківщина”

6

0

1

5

12

“Єлисаветград”

5

0

0

0

5

“Рідний
Кіровоград”

6

0

0

0

6

“Відповідальне
Самоврядування”

12

0

0

1

13

“За єдність”

1

0

0

0

1

Позафракційні

4

0

0

1

5

Марковський І.І.:
Слово просить депутат Топчій П.С.
Будь ласка.
Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановні колеги!
Шановні присутні!
Я одним з перших виступав за проведення громадського опитування
щодо перейменування міста Кіровограда. Але що ми маємо зараз? Минулого
разу ми відмінили принцип таємності цього опитування. Зараз ми намагаємося
прибрати будь-які механізми захисту результатів цього опитування. Згідно з
цим проектом Положення опитування планується проводити на вулиці.
Пред’являтися буде лише паспорт, але з цього документу жодних відомостей
вестись не буде. Тобто неможливо буде встановити скільки разів одна і та ж
особа прийняла участь у голосуванні. Також можливо припустити, що одна і
та ж особа або кілька осіб можуть голосувати на різних дільницях, що
унеможливить об’єктивне встановлення результатів волевиявлення.
Тому я прошу колег звернути увагу на ці моменти і з розумом підійти до
голосування за даний проект рішення.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
‟Трудовий актив Кіровограда”):
Шановний головуючий!
Прохання надати можливість доповідачу згідно з Регламентом доповісти
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суть цього питання, а потім надати слово депутатам для реплік, як це зробив
Павло Сергійович.
Марковський І.І.:
Немає заперечень.
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін
до рішення Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року № 4474
‟Про організацію підготовки та проведення громадського опитування щодо
перейменування міста Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4822. Доповідає Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої
політики міської ради.
Запорожан С.В., начальник відділу з питань внутрішньої політики
міської ради:
Шановні депутати!
Положення ‟Про організацію підготовки та проведення громадського
опитування щодо перейменування міста Кіровограда” було затверджено
рішенням міської ради від 22 вересня 2015 року № 4474.
Даним проектом рішення пропонується внести лише редакційні правки
до цього Положення. Вони полягають у двох моментах:
1.
Пункт 5 статті 6 викладений в редакції: ‟Опитування здійснюється
з восьмої години ранку до сімнадцятої години вечора за місцевим часом у день,
визначений міською радою в рішенні про призначення опитування.”. День
визначений 25 жовтня 2015 року. У попередній редакції Положення час був
визначений з восьмої години ранку до восьмої вечора. У зв’язку із скороченням
світлового дня та змінами умов, в яких буде проводитися опитування, а саме
винесення пунктів для опитування за межі виборчих дільниць, час було
змінено.
2.
Ми відмовляємося від поняття ‟дільничні комісії”, а називаємо їх
‟комісія з опитування”. Поняття ‟дільниця” також зникає як таке, тому що
опитування не буде проводитися на дільницях у приміщеннях. Вводиться
поняття ‟пункти (місця), призначені для опитування”. В переважній більшості
ці пункти будуть облаштовані за межами приміщень виборчих дільниць. Це
будуть палатки, на яких будуть встановлені відповідні знаки, банери. Люди, які
будуть проводити опитування, будуть одягнені в однотипні маніжки
відповідного кольору з надписом ‟опитування”, щоб громадяни на виході із
виборчих дільниць могли побачити пункт для опитування, людей, які його
проводять, і висловити свою думку: отримати опитувальний листок із
варіантами нової назви міста та зробити позначку.
Приймаючи попередній варіант Положення, депутати знали про відмову
від таємності цієї процедури. Тобто кабіни для голосування не були
передбачені попереднім варіантом Положення. Людина, отримавши
опитувальний листок, ставить позначку (‟галочку”) напроти одної з семи
варіантів назв, яку вона підтримує, та вкидає його в скриньку для
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опитувальних листків. На цьому процедура опитування закінчується.
Ми пропонуємо внести дві правки до попереднього варіанту Положення:
змінити час та місце проведення опитування.
Топчій П.С., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Шановний доповідачу!
Скажіть, будь ласка, якою буде процедура отримання опитувального
листка? Чи унеможливлює даний проект Положення отримання однією і тією
ж особою опитувального листка кілька разів? Дякую.
Запорожан С.В.:
На засіданні комісії, на якій я також був присутній, обговорювався
варіант щодо отримання опитувального листка за пред’явленням паспорта
громадянином, який виходить із виборчої дільниці. Якщо адреса
ідентифікується із межами цієї виборчої дільниці, то їй видається
опитувальний листок без фіксації. Але я хочу зауважити, що остаточно
деталізувати процедуру опитування територіальна міська комісія з проведення
громадського опитування ще може на своїх засіданнях. Відповідно до
Положення у нас створюються комісії за десять днів. Цей термін ще не сплив.
Комісії з опитування будуть створені до 16 жовтня 2015 року у складі 3 ‒ 4-х
осіб на кожен пункт (місце), призначений для опитування. Ці пункти будуть
розташовані в зоні видимості виборчих дільниць. Люди повинні чітко
розуміти, що це палатки, в яких проводиться опитування щодо
перейменування міста.
Олійник О.О., депутат міської ради (голова депутатської групи
‟Рідний Кіровоград”):
Попередні виступаючі з цього питання говорили про те, що
опитування ‒ це демократичний процес. В межах чинного законодавства
міська рада буде приймати рішення, опираючись на результати опитування. Я
так розумію, що єдине, що ми будемо вказувати у рішенні міської ради, це
кількість людей, які взяли участь у опитуванні. Це дуже важливо для Верховної
Ради України. Неважливо, яким чином ці голоси будуть зібрані комісією з
проведення опитування. Саме масовість волевиявлення у опитуванні буде
вирішальною при присвоєнні нашому місту нової назви.
Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи
‟Трудовий актив Кіровограда”):
Шановні колеги!
На мій погляд доповідач досить чітко доповів це питання. Підтримуючи
репліку депутата Олійника О.О., хочу сказати декілька слів щодо репліки
депутата Топчія П.С. Павло Сергійович знаний у місті юрист. Як будь-який
юрист він має, інколи небезпідставні, застереження щодо тих документів, які
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ми приймаємо, і побоювання щодо певних процедур. Я хотів би закликати
депутатів мати політичну волю і піднятися над всіма цими застереженнями і
побоюваннями.
Можна взагалі нічого не робити. Це найбільш простий, елементарний
шлях. Тоді один поважний всеукраїнський інститут в особі однієї людини ‒
директора, внесе на розгляд Верховної Ради України подання. І вся Верховна
Рада буде ‟танцювати” навколо однієї назви, яку за останніми соціологічними
опитуваннями не підтримують навіть три відсотки жителів міста.
Давайте дамо можливість людям проголосувати, позбудемося страхів
про те, що хтось може щось фальсифікувати. Нехай Верховна Рада України
окрім думки Українського інституту національної пам’яті знає істинну думку
жителів міста Кіровограда з даного питання.
Прошу підтримати даний проект рішення, яким вносяться технічні
правки до Положення, яке допоможе все ж таки провести це опитування і бути
послідовними. А не так, як депутат Михальонок С.А., який однією рукою
голосує за опитування, а через два тижні голосує проти і підписує недолугі
папери.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Нас закликають піднятися над процесом, змінити якісь поняття. Якщо є
закон, то потрібно діяти в межах закону. Якщо б в межах закону ми провели
громадське опитування і міська рада зробила все, щоб діяти в межах закону.
Сьогодні це опитування є абсолютно незаконним. Ми не маємо ніякого права
підніматися над законом. Дякую.
Марковський І.І.:
Є закон, яким нас, депутатів міської ради, зобов’язали внести
пропозицію по перейменуванню міста Кіровограда. Абсолютно всі пропозиції
слушні. Я думаю, що комісія збереться ще раз. Павло Сергійович є членом цієї
комісії. Можна винайти механізм, який не дасть можливості фальсифікації
цього процесу.
Але таке опитування необхідно проводити. Це однозначно.
Білоброва Т.Д., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий
актив Кіровограда”):
Сколько мы сейчас обсуждаем этот вопрос? На улице такие страсти
бушевали. Мне кажется, что все очень просто. Почему против проведения
опроса выступают силы, которые против исторического названия города.
Видимо они боятся того, что большинство кировоградцев за название
Елисаветград. С этим все связано. Давайте прекратим эти прения.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
‟Рідний Кіровоград”):
Шановні колеги!
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Якщо ми приймаємо рішення, вносимо зміни, люди будуть працювати в
палатках. Прогнозується значне зниження температури. Там будуть працювати
живі люди. Про них також треба думати. Є побажання, щоб організатори
передбачили гарячий чай чи щось таке інше.
Запорожан С.В.:
Кошторисом передбачена достатня компенсація за цю роботу. Вона буде
небезкоштовною. Відомо, що міською радою виділено кошти на проведення
опитування, в тому числі на оплату роботи членів комісії з опитування. Я
вважаю, що там достатня сума.
Шамшур О.З., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий
актив Кіровограда”):
Мы решаем за людей, которые будут голосовать за название города.
Давайте мы проведем голосование, а потом будем говорить. Я думаю, что
нужно предоставить людям право выбирать. Чтобы никто не брал на себя
ответственность за людей, которые придут на голосование. Считаю, что
комиссия может более четко отработать систему голосования. Есть и
проверочный фактор. Если в списке будет больше людей, чем проголосовало
на участке, то понятно, что такие результаты учитывать не нужно.
Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний
Кіровоград”):
Уважаемые коллеги!
Уважаемый Иван Иванович!
Мы прекрасно понимаем, что многие новые и не новые партии пытаются
сделать и устраивают на этом вопросе определенный пиар. Давайте не будем
обращать на это внимание, потому что этот пиар дешёвый.
Мы должны поддержать данный проект решения. Потому что мы несем
ответственность перед гражданами за решение вопроса о переименовании.
Прошу прекратить дебаты, ставить вопрос на голосование и призываю всех
поддержать данный проект решения. Спасибо.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 44,
“утримались” – 3,
“проти” – 1,
“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 4705 “Про внесення змін до рішення
Кіровоградської міської ради від 22 вересня 2015 року № 4474 ‟Про
організацію підготовки та проведення громадського опитування щодо
перейменування міста Кіровограда” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин.
Доповідає з цих питань Пидорич В.О. – начальник управління земельних
відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Я хотів би зауважити, що сьогодні ми розглядаємо лише декілька
проектів рішень, які стосуються надання земельних ділянок учасникам АТО.
Мосін О.В., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий
актив Кіровограда):
Сьогодні депутатам запропоновано розглянути блок питань щодо
регулювання земельних. Чи розглянуті ці питання профільною постійною
комісією?
Марковський І.І.:
Ці питання не проходили через комісію. Вони стосуються учасників
АТО, які були виключені зі списку. Я запропонував включити ці питання до
порядку денного.
Мосін О.В.:
Чому я запитав? Я думаю, що ви фахово підготували ці питання на
розгляд депутатів. Сьогодні колега депутат зачитував депутатський запит про
те, що по провулку Курінному проводиться будівництво на водопровідних
мережах, які ідуть до кооперативу ‟Аграрник”. Також серед даних проектів
рішень є проект щодо виділення земельної ділянки в районі
провулку Курінного. Тобто ми будемо ще шукати місце?
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Ні. Є схема.
Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Все депутаты поддерживают участников АТО и за то, чтобы выделить
им земельные участки.
Единственная просьба. Если эти вопросы не рассматривались
профильной комиссией, давать короткую информацию о земельном участке. И
мы будем голосовать.
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Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду питання порядку денного ‟Про розгляд питання
щодо затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Алексєєву Ю.І. у власність ”. Проект рішення за реєстраційним № 4816.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Беручи до уваги невідповідність проекту землеустрою вимогам чинного
законодавства України, відсутність кадастрового номера земельної ділянки, на
виконання постанови Ленінського районного суду міста Кіровограда
від 27.02.2015 у справі № 405/266/15-а (2-а/405/9/15) та постанови про
відкриття виконавчого провадження від 24.09.2015 ВП № 48825732
пропонується відмовити Алексєєву Ю.І. у затвердженні проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
індивідуального гаража по вул. Полтавській (біля житлового будинку № 32).
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 43,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 9.
Прийнято рішення № 4706 “Про розгляд питання щодо
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Алексєєву Ю.І. у власність” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Управлінню власності та приватизації комунального майна
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 61”. Проект рішення за
реєстраційним № 4818.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання Управлінню власності
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради дозволу
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
вул. Гоголя, 61.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 40,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 12.
Прийнято рішення № 4707 “Про надання Управлінню власності та
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Гоголя, 61” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Городецькому В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61)”.
Проект рішення за реєстраційним № 4819.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки учаснику АТО по
вул. Садовій (біля будинку № 61) орієнтовною площею 958 м2.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 38,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 15.
Не прийнято.
Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний):
Ви говорили про те, що сьогодні будемо розглядати питання щодо
учасників АТО, які не були враховані в рішенні щодо 336 осіб.
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Марковський І.І.:
Я можу перелічити прізвища цих осіб, але серед них є нові учасники
АТО, які також написали заяви.
Михальонок С.А.:
Ви говорили про те, що сьогодні ми розглянемо питання щодо
16 учасників АТО, які не отримали земельних ділянок.
Марковський І.І.:
Ні. Сьогодні ми розглянемо питання щодо декількох учасників АТО з
цього списку.
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним
№ 4804.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО на
перехресті вулиць Повітрянофлотської та Родникової.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 4708 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам
АТО” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 4805.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується затвердження проектів землеустрою

25

та передачі у власність земельних ділянок Слободянюку
(по пров. Курінному) та Степаненку В.Д. (по вул. Кущівській, 17).

М.Г

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група
‟Рідний Кіровоград”):
Питання: ця земельна ділянка не знаходиться на магістральному
водопроводі?
Пидорич В.О.:
Ні.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 47,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 4709 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Рибці Д.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в районі пров. Курінного”. Проект рішення за
реєстраційним № 4813.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою Рибці Д.М. ‒ учаснику АТО.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 50,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 4710 “Про надання Рибці Д.М. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
районі пров. Курінного” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Жилінському А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Вільному”. Проект рішення за
реєстраційним № 4823.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Вільному
Жилінському А.С. ‒ учаснику АТО.
Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 49,
“утримались” – 1,
“проти” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 4711 “Про надання Жилінському А.С. дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Вільному” (додається).
Марковський І.І.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Бугринцю Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської”.
Проект рішення за реєстраційним № 4790.
Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради:
Даний проект рішення стосується надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки учаснику бойових
дій Бугринцю Р.А. в районі вулиць Комунальної та Делегатської.
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Марковський І.І.:
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 39,
“утримались” – 0,
“проти” – 0,
“не голосували” – 14.
Прийнято рішення № 4712 “Про надання Бугринцю Р.А. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
районі вулиць Комунальної та Делегатської” (додається).
Марковський І.І.:
Шановні колеги!
Питання, які виносилися на розгляд третього засідання п’ятдесят другої
сесії міської ради, розглянуті.
Звертаюся до депутатів з проханням винайти можливість облаштувати
на своїх виборчих округах палатки для проведення громадського опитування
щодо перейменування міста. Але палатки повинні бути без розпізнавальних
знаків. На них не повинно бути найменувань політичних партій та інших.
Шановні депутати!
Третє засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради
шостого скликання завершено.
Дякую за роботу.
Про дату та час проведення наступного засідання п’ятдесят другої сесії
Кіровоградської міської ради вам буде повідомлено пізніше.

Секретар міської ради

І. Марковський

