УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 46
другого засідання дванадцятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 24 квітня 2018 року

м. Кропивницький

Друге засідання дванадцятої сесії міської ради сьомого скликання
відкриває міський голова Райкович А.П.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Шановні депутати!
На друге засідання дванадцятої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 25 депутатів. Відсутні 18 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є.
Надав слово представникам громадських організацій та громадянам
міста, які записалися на виступ:
Орєшкову Г.М., який висловив застереження стосовно розгляду питань
щодо реорганізації комунальних медичних закладів (проекти рішень № 1823,
1824, 1825).
Корольову В.А., Сидорову Р.С., Важинській Г.В., Полєтаєву С.І., які
виступили стосовно розгляду питань щодо регулювання земельних відносин.
Демченку М.І., депутату міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), який пояснив власну думку стосовно розгляду питань щодо регулювання
земельних відносин, а саме про виділення земельних ділянок учасникам АТО.
Махині М.І., який порушив питання щодо створення привабливого
інвестиційного клімату у Кіровоградської області та в місті Кропивницькому
шляхом визначення направленості розвитку міста як промислового або
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культурного, або сільськогосподарського центру. Проінформував, що з цього
питання на адресу міської ради було направлено відкрите звернення з
пропозиціями: створити дієвий офіс, який буде займатися залученням
інвестицій, організувати проведення перегляду регуляторних актів і визначити
легітимність застосування законодавства України з урахуванням пропозицій та
зауважень всіх учасників регуляторного процесу; зобов’язати уповноважених
посадових осіб провести за участі громадськості інвентаризацію матеріальних,
нематеріальних активів, земельних ділянок, тощо, які знаходяться на
відповідних територіях міста та не використовується більше п’яти років;
звернутися до органів законодавчої ініціативи з вимогою привести у
відповідність тарифи на послуги, які надаються ОКВП ‟Дніпро-Кіровоград”,
ВАТ ‟Кіровоградгаз”, ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” фізичним особам, згідно з
процедурою їх затвердження та легалізації. Проінформував про внесення
пропозицій до центральних органів влади щодо розробки проекту закону України
про внесення змін до Податкового кодексу України в частині зменшення
фіскального навантаження шляхом запровадження диференційного єдиного
податку з обороту для суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від
обсягів виробництва, надання послуг та соціальної значимості. Звернувся до
міської ради з пропозицією переглянути ставки земельного податку і
встановити на земельні ділянки, на яких розташовані будівлі промисловості
малого та середнього бізнесу, інші виробничі об’єкти, пільгу у розмірі 50 %
від розміру встановлених ставок, передбачити процедуру максимального
підвищення земельного податку на площі і споруди на земельних ділянках, які не
використовуються більше п’яти років.
Райкович А.П.:
Андрію Анатолійовичу Паливода!
Прошу опрацювати озвучене звернення та врахувати надані пропозиції в
процесі роботи.
Шановні колеги!
У роботі другого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть участь:
Фросіняк Руслан Вікторович ‒ голова Подільської районної у
м. Кропивницькому ради;
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Президія ‒ в повному складі.
Шановні депутати!
Хочу нагадати, що сьогодні пропонується розглянути проекти рішень за
реєстраційними № 1683, 1621, 1826 та питання щодо регулювання земельних
відносин. Матеріали роздано напередодні першого засідання дванадцятої сесії.
Але проект рішення міської ради за реєстраційним № 1621 ‟Про внесення змін
до містобудівної документації ‟План зонування території міста Кіровограда”,
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затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року
№ 2456” пропонується відтермінувати у зв’язку із хворобою доповідача. На
першому засіданні дане питання було також відтерміновано і доручено надати
депутатам вичерпну інформацію та схеми до даного рішення. Схеми роздані,
прошу всіх депутатів ознайомитись, а питання розглядатиметься пізніше.
23 квітня 2018 року відбулась погоджувальна нарада з керівниками
депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на якій було
запропоновано включити до порядку денного 13 додаткових питань.
(‟Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім
рухом вулицями м. Кропивницького”, проект рішення за реєстраційним № 1808;
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”, проект рішення за
реєстраційним № 1814;
‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва,
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і
соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”,
проект рішення за реєстраційним № 1817;
‟Про передачу майна військовій частині А0680”, проект рішення за
реєстраційним № 1818;
‟Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет
участі) міста Кропивницького в новій редакції”, проект рішення за
реєстраційним № 1819;
‟Про перейменування комунального закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш дім”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та затвердження
Статуту закладу в новій редакції”, проект рішення за реєстраційним № 793;
‟Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів”, проект
рішення за реєстраційним №1796;
‟Про припинення комунального закладу ‟Амбулаторія загальної
практики-сімейної
медицини”
шляхом
перетворення
(реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”, проект рішення за реєстраційним
№ 1823;
‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної медикосанітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”, проект рішення за реєстраційним
№ 1824,
‟Про припинення комунального закладу ‟Центр первинної медикосанітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”, проект рішення за реєстраційним
№ 1825;
‟Про припинення КЗ ‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа
олімпійського резерву-2” права постійного користування земельною ділянкою по
вул. Короленка”, проект рішення за реєстраційним № 1822;
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‟Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Азовському (біля
будинку № 14)”, проект рішення за реєстраційним № 1853;
‟Про надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122)”, проект
рішення за реєстраційним № 1854).
Матеріали вам роздано.
Всі додаткові питання були опубліковані на офіційному сайті міської ради
згідно з чинним законодавством. Хто за те, щоб включити додаткові питання до
порядку денного, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Запропоновано виключити з порядку денного дванадцятої сесії міської
ради питання за порядковим № 82 ‟Про надання ТОВ ‟СКАНДИНАВІАН
ХАУС” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”, проект
рішення за реєстраційним № 1271. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Також запропоновано відтермінувати розгляд питання за порядковим
№ 125 ‟Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в постійне користування земельної
ділянки по вул. Короленка, 56”, проект рішення за реєстраційним № 1771. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Які ще будуть пропозиції щодо порядку денного?
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Краснокутський О.В., депутат міської ради фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
Є два соціально значущих питання, які потребують розгляду саме сьогодні.
Перше питання ‒ ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет
на 2018 рік”, проект рішення № 1827 (доопрацьований). Питання заслухано на
засіданні профільної постійної комісії, внесено пропозиції комісії. Прошу
включити це питання до розгляду.
Райкович А.П.:
Питання доцільно розглядати сьогодні. Проект рішення був опублікований
на офіційному сайті міської ради, погоджений профільною постійною комісією,
але не вистачає двох календарних днів для того, щоб я як міський голова мав
право включити це питання до порядку денного сесії.
Депутат одноосібно має право внести пропозицію. Ви маєте право
підтримати або не підтримати внесену пропозицію.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради додаткове питання
‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня
2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”, проект рішення № 1827.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні депутати!
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради
додаткове питання ‟Про надання згоди на прийняття до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок”, проект рішення
№ 1855. Питання розглядалося на погоджувальній нараді. Необхідно прийняти
рішення щодо передачі земельних ділянок під будівництво тунелю.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Голофаєва І.В. включити до порядку
денного дванадцятої сесії міської ради додаткове питання ‟Про надання згоди на
прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького
земельних ділянок”, проект рішення № 1855. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Гамальчук М.П., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні депутати!
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради
додаткове питання ‟Про припинення Котуш І.Я. права користування земельною
ділянкою по вул. Соборній, 19”, проект рішення № 1287.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Гамальчука М.П. включити до порядку
денного дванадцятої сесії міської ради додаткове питання ‟Про припинення
Котуш І.Я. права користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 19”,
проект рішення № 1287. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Краснокутський О.В.:
Шановні депутати!
Нещодавно Кабінетом Міністрів України виділено кошти на придбання
житла під розміщення сімейних будинків. Будинки придбані, але потребують
забезпечення наповнення необхідним обладнанням. Необхідно виділити кошти
в сумі 200,0 тис. грн.
Питання погоджено на засіданні постійної комісії міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку.
Зазначені видатки будуть відображені у проекті рішення ‟Про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360
‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Для того, щоб це зробити, необхідно внести
зміни до Міської програми соціально-правового захисту дітей, профілактики
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних форм
виховання на 2017-2019 роки.
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради
додаткове питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми соціальноправового захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі
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та популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки”, проект рішення
№ 1850.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Краснокутського О.В. включити до
порядку денного дванадцятої сесії міської ради додаткове питання ‟Про
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року
№ 829 ‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних
форм виховання на 2017-2019 роки”, проект рішення № 1850. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Зайченко В.В., депутат міської ради (фракції політичної партії
‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”):
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії міської ради
додаткове питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради
міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”, проект рішення № 1832
(доопрацьований).
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Зайченка В.В. включити до порядку
денного дванадцятої сесії міської ради додаткове питання ‟Про внесення змін та
доповнень до рішення міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року
№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”,
проект рішення № 1832 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
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Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
У зв’язку з необхідністю прошу включити до порядку денного дванадцятої
сесії міської ради додаткове питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради
від 22.09.2015 № 4552”, проект рішення № 1326. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Табалов А.О., секретар міської ради:
Шановні депутати!
При затвердженні порядку денного дванадцятої сесії на першому засіданні
29.03.2018 за моєю пропозицією було виключено п’ять питань щодо
регулювання земельних відносин у зв’язку з тим, що відносно цих питань
технічно було не витримано термін їх оприлюднення, передбачений частиною 3
статті 15 Закону України ‟Про доступ до публічної інформації”.
Станом на сьогодні термін оприлюднення цих питань витримано, тому
пропоную внести доповнення до порядку денного дванадцятої сесії міської ради,
а саме включити питання за порядковими № 96, 97, 129, 130, 163:
‟Про передачу ТОВ ‟АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельних ділянок
по м. Кропивницькому”, проект рішення за реєстраційним № 1799;
‟Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій
Пермській, 11-а”, проект рішення за реєстраційним № 1811;
‟Про передачу ДНЗ ‟Кіровоградське ВПУ № 4” в постійне користування
земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”, проект рішення за
реєстраційним № 1802;
‟Про
передачу
РЕГІОНАЛЬНОМУ
ЦЕНТРУ
ПРОФЕСІЙНОЇ
ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в постійне користування земельної ділянки
по вул. Вокзальній, 68”, проект рішення за реєстраційним № 1803;
‟Про внесення змін до рішень міської ради”, проект рішення за
реєстраційним № 1805.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від секретаря міської ради Табалова А.О. включити
до порядку денного дванадцятої сесії міської ради проекти рішень № 1799, 1811,
1802, 1803, 1805. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 34,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
У мене є пропозиція включити до порядку денного дванадцятої сесії
міської ради питання ‟Про звіти голів постійних комісій Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання”.
Це питання досі є невирішеним. До Положення про постійні комісії міської
ради сьомого скликання були внесені зміни, згідно з якими голови постійних
комісій по закінченню річного терміну обрання на посаду надають звіт про
діяльність постійної комісії на засіданні міської ради, рада приймає рішення про
продовження повноважень голови комісії.
На сьогоднішній день ми не заслухали звіти голів постійних комісій.
Виникає колізія, коли ми не виконуємо власні рішення. Щоб врегулювати цю
ситуацію, пропоную включити до порядку денного дванадцятої сесії міської
ради вищезазначене питання.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Смірнова В.О. включити до порядку
денного дванадцятої сесії міської ради питання ‟Про звіти голів постійних
комісій Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 12.
Не прийнято.
На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи
голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях:
Назва фракції, групи

За Проти

УтриНе
мались голосували

Разом

‟Блок Петра Порошенка
‟Солідарність”

5

0

0

0

5

“НАШ КРАЙ”

0

0

3

3

6

10

‟Всеукраїнське
об’єднання
‟Батьківщина”

4

0

0

0

4

“Опозиційний блок”

1

0

0

4

5

‟УКРОП”

0

0

1

2

3

Радикальна Партія
Олега Ляшка

2

0

0

0

2

‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”

2

0

0

0

2

“Рідне місто”

0

0

0

3

3

ВО ‟Свобода”

2

0

0

0

2

Позафракційні

2

0

0

0

2

Шановні депутати!
Є ще пропозиції щодо порядку денного? Немає.
Перед тим, як перейти до затвердження змін та доповнень до порядку
денного дванадцятої сесії міської ради в цілому, повідомляю про конфлікт
інтересів відносно питання за порядковим № 11 у додатковому переліку ‟Про
припинення КЗ ‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського
резерву-2”
права
постійного
користування
земельною
ділянкою
по вул. Короленка”, проект рішення за реєстраційним № 1822, тому не буду
брати участі у голосуванні.
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановні колеги!
Повідомляю про конфлікт інтересів у питанні за порядковим № 13 у
додатковому переліку ‟Про надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля
будинку № 122)”, проект рішення № 1854, тому не буду брати участі у
голосуванні при затвердженні змін та доповнень до порядку денного та під час
голосування за проект рішення.
Райкович А.П.:
Переходимо до голосування. Є пропозиція затвердити зміни та доповнення
до порядку денного дванадцятої сесії міської ради в цілому. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1582 “Про внесення змін та доповнень до
порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Порядок денний сформовано. Є пропозиція четвертим за порядком
розглянути питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет
на 2018 рік”, проект рішення за реєстраційним № 1827. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного,
чи є в депутатів заяви, оголошення, запитання?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), прокоментував відповідь на
рішення міської ради від 29.03.2018 № 1553, надану Головним управлінням
житлово-комунального господарства, про відсутність підстав щодо
встановлення автономного опалення у квартирі матері загиблого Героя України
Євгена Тельнова.
Міський голова доручив заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Мосіну О.В. та начальнику Головного управління
житлово-комунального господарства міської ради Кухаренку В.І. врегулювати
та вирішити питання по суті.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега
Ляшка), озвучив інформацію про організацію роботи квартальних комітетів
(комітетів мікрорайону) у місті Вінниці. Нагадав, що на апаратній нараді
міського голови доповів з питання вивчення досвіду роботи голів квартальних
комітетів, в результаті чого міський голова доручив започаткувати процедуру
реорганізації квартальних комітетів. Доручення не виконано.
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Оголосив депутатське запитання, чому не виконано доручення міського
голови і хто понесе відповідальність за його невиконання?
Висловив пропозицію щодо впровадження досвіду роботи квартальних
комітетів міста Вінниці у місті Кропивницькому.
Райкович А.П.:
Чи є ще в депутатів заяви, оголошення, запитання? Немає.
Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про депутатські
запити депутатів міської ради”. Доповідач Табалов А.О. ‒ секретар міської ради.
Управлінням апарату Міської ради міста Кропивницького зареєстровано 2
депутатських запити. Депутати виявили бажання особисто їх оголосити.
Надаю слово депутату Краснокутському О.В.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зачитав депутатський
запит (додається) щодо встановлення індивідуального опалення у помешканні
вдови загиблого учасника АТО.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит, озвучений депутатом
Краснокутським О.В., прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1583 “Про депутатський запит депутата Міської
ради міста Кропивницького Краснокутського О.В.” (додається).
Райкович А.П.:
Наступний депутатський запит надійшов від групи депутатів. Надаю слово
голові фракції ‟ВО ‟Свобода” Капітонову С.І.
Капітонов
С.І.,
депутат
міської
ради
(голова
фракції
‟ВО ‟Свобода”), оголосив запит групи депутатів міської ради (додається) про
звернення Міської ради міста Кропивницького до Верховної Ради України щодо
ухвалення антиолігархічного пакету докорінних перетворень.
Райкович А.П.:
Хто за те, щоб підтримати депутатський запит групи депутатів,
оголошений головою фракції ‟ВО ‟Свобода” Капітоновим С.І., прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1584 “Про депутатський запит групи депутатів
Міської ради міста Кропивницького” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про
затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в
місті Кропивницькому на 2017-2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1683 (доопрацьований). Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного
управління житлово-комунального господарства міської ради.
Кухаренко В.І., начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради:
Є пропозиція, озвучена на погоджувальній нараді заступником міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіним О.В., доповнити
пункт 12 додатку 1 та пункт 11 додатку 2 заходом: ‟Послуги з підготовки
проектної пропозиції та соціо-економічного аналізу впливу заходів в рамках
проекту ‟Підвищення безпеки дорожнього руху в містах України” з
передбаченням суми в розмірі 49,0 тис. грн на впровадження заходу.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з
урахуванням доповнень, озвучених начальником Головного управління
житлово-комунального господарства Кухаренка В.І.? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти проект рішення в цілому з
урахуванням доповнень. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1585 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому
на 2017-2021 роки” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо
надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям
міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1826
(доопрацьований). Доповідач Вовк Ю.М. ‒ начальник управління соціальної
підтримки населення міської ради.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Розглянувши доопрацьований проект рішення, є пропозиція стосовно
пункту 5.3.
У постійної комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики була пропозиція щодо
підвищення сукупного доходу сім’ї з двох до шести розмірів прожиткового
мінімума. Розуміємо, що на сьогоднішній день це завелика сума, тому є
пропозиція збільшити цей розмір до трьох прожиткових мінімумів.
Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення міської
ради, відповіла на запитання депутата Демченка М.І. щодо фінансового ресурсу
міського бюджету з метою збільшення розміру сукупного доходу сім’ї для
отримання одноразової адресної грошової допомоги.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Даним проектом Положення передбачається надання допомоги
малозабезпеченим громадянам міста. Також звертаю увагу на існування додатку,
згідно з яким навіть при перебільшенні сукупного доходу питання розглядається
і кошти виділяються.
Пропоную затвердити доопрацьований проект Положення про комісію з
розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста Кропивницького у запропонованій депутатам редакції.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
У переліку випадків, у яких надається одноразова адресна грошова
допомога, без урахування доходів, мене турбує пункт 1:
‟Потреба у спецлікуванні онкологічних захворювань (хіміотерапія),
підтверджена висновком лікаря-онколога”.
Ми надаємо матеріальну допомогу онкохворим. Пропоную у цьому пункті
передбачити надання матеріальної допомоги онкохворим, в тому числі на
хіміотерапію.
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Вовк Ю.М.:
Відповідно до проекту Положення надається матеріальна допомога на
лікування, в тому числі онкохворим мешканцям міста. Переліком випадків, коли
одноразова адресна грошова допомога мешканцям міста надається без
урахування доходів на одного члена сім’ї, передбачена потреба в спецлікуванні
онкологічних захворювань (хіміотерапія), підтверджена висновком лікаряонколога.
Депутати Колісніченко Р.М., Ларін А.С. висловилися на підтримку
пропозиції, озвученої депутатом Ніжніковою А.О.
Демченко М.І.:
Як член комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги можу зазначити, що проектом Положення передбачений
пункт стосовно потреби у невідкладній хірургічній допомозі або плановому
оперативному втручанні, відсутність якого суттєво впливає на якість і тривалість
життя. Я і ряд депутатів, які входять до складу комісії, ставили питання про те,
що необхідно чітко визначити хвороби, на які розповсюджується дія Положення,
оскільки є різна складність хірургічних операцій. Окрім фонду депутатів є
міський фонд. У минулому році цей фонд залишився без коштів. І до цього часу
ми маємо наслідки.
Вважаю, що у проекті Положення треба чітко визначити захворювання, які
відносяться до категорії критичних, для того, щоб члени комісії могли без вагань
приймати рішення.
Цертій О.М., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”):
Нагадаю, що у вересні минулого року був підтриманий депутатський запит
про спрощення діючого Порядку надання адресної грошової допомоги
мешканцям міста в частині затвердження остаточного рішення щодо надання
одноразової грошової допомоги за рішенням виконавчого комітету міської ради.
У розданому проекті Положення передбачена можливість здійснювати це за
розпорядженням міського голови. Я підтримую таку ініціативу, але хотів би
з’ясувати, в яких випадках це буде відбуватися та який орган буде це визначати.
Вовк Ю.М.:
Питання буде розглядатися на засіданні комісії з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги, будуть розглядатися
конкретні випадки.
Навела приклади.
Райкович А.П.:
Є ще пропозиції, запитання? Немає.
Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Ніжнікової А.О. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 33,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1586 “Про затвердження нової редакції
Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня
2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет на 2018 рік”. Проект рішення за
реєстраційним № 1827. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового
управління міської ради.
Шановні депутати!
На засіданні постійної комісії з питань бюджету, податків, фінансів,
планування та соціально-економічного розвитку питання розглянуто. Вчора на
погоджувальній нараді було підтримано питання щодо розробки пакету
документів для участі у інвестиційних проектах, зокрема впровадження
Програми безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому. Запропоновано
70 тис. грн за рахунок перерозподілу коштів, виділених Головному управлінню
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житлово-комунального господарства відповідно до пропозицій начальника
фінансового управління міської ради.
Є ще доповнення до проекту рішення?
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Під час засідання профільної постійної комісії обговорювалася пропозиція
внести зміни до даного проекту рішення, а саме збільшити видатки
на 199,9 тис. грн по головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ управлінню з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на проведення
заходів із радіаційного обстеження та внесення відповідних змін до профільної
Програми.
Райкович А.П.:
Передбачається перевірити результати проведення обстеження та
реалізацію цих коштів.
Якщо не буде заперечень, ставлю на голосування проект рішення за
реєстраційним № 1827 “Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський бюджет
на 2018 рік” в цілому з урахуванням озвучених пропозицій. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1587 “Про внесення змін до рішення Міської
ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 ‟Про міський
бюджет на 2018 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом
вулицями м. Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1808.
Доповідач Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житловокомунального господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1588 “Про затвердження дислокацій технічних
засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про
затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх
наслідків на 2016-2018 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1814.
Доповідач Коваленко С.М. ‒ начальник управління з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому з урахуванням змін, внесених до міського бюджету в частині проведення
заходів із радіаційного обстеження? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1589 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 23 лютого 2016 року № 67 ‟Про затвердження Програми
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків
на 2016-2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про
затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”. Проект
рішення за реєстраційним № 1817 (доопрацьований). Доповідач Ксеніч В.М. ‒
начальник управління капітального будівництва міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1590 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 23 лютого 2016 року № 85 ‟Про затвердження Програми
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів
комунального господарства і соціально-культурного призначення
міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу майна військовій частині А0680”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1818. Доповідач Копецький Ю.Б. ‒ головний спеціаліст сектору з
мобілізаційної роботи та територіальної оборони міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 32,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1591 “Про передачу майна військовій
частині А0680” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
міста Кропивницького в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1819. Доповідач Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки
міської ради.
Пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення.
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Паливода А.А., директор департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської
ради:
До даного проекту рішення необхідно внести зміни відповідно до
протоколу № 7 засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування в цілому з
урахуванням пропозицій координаційної ради з питань Громадського бюджету?
Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому зі змінами. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1592 “Про затвердження Положення про
громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій
редакції” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
перейменування комунального закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш дім”
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та затвердження Статуту
закладу в новій редакції”. Проект рішення за реєстраційним № 793
(доопрацьований). Доповідач Колодяжний С.О. ‒ начальник управління молоді
та спорту міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1593 “Про перейменування комунального
закладу ‟Дитячий будинок ‟Наш дім” Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області” та затвердження Статуту закладу в новій
редакції” (додається).

21

Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів”. Проект рішення за
реєстраційним № 1796. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління
охорони здоров'я міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1594 “Про надання дозволу на безоплатну
передачу автомобілів” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення комунального закладу ‟Амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне
підприємство”. Проект рішення за реєстраційним № 1823. Доповідач
Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я міської ради.
Це загальнодержавний процес, який відбувається в рамках реформування
системи охорони здоров’я. Застереження, які прозвучали з боку представників
громади, не мають суттєвого адміністративного підґрунтя. Ми приводимо
документацію у відповідність до законодавчих норм.
Макарук О.О., начальник управління охорони здоров'я міської ради,
відповіла на запитання депутата Кролевця А.В. про зміни організації роботі
медичних закладів відповідно до Закону України ‟Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування населення”.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
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Прийнято рішення № 1595 “Про припинення комунального закладу
‟Амбулаторія
загальної
практики-сімейної
медицини”
шляхом
перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1824. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я
міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1596 “Про припинення комунального закладу
‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом
перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення комунального закладу ‟Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації)
у комунальне некомерційне підприємство”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1825. Доповідач Макарук О.О. ‒ начальник управління охорони здоров'я
міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
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Прийнято рішення № 1597 “Про припинення комунального закладу
‟Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом
перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення КЗ ‟Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського
резерву-2”
права
постійного
користування
земельною
ділянкою
по вул. Короленка”. Проект рішення за реєстраційним № 1822. Доповідач
Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Повідомив про наявність конфлікту інтересів у даному питанні.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 28,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято рішення № 1598 “Про припинення КЗ ‟Обласна
спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2” права
постійного користування земельною ділянкою по вул. Короленка”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по тупику Азовському (біля будинку № 14)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1853. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
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Прийнято рішення № 1599 “Про надання Резніченко Г.І. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
тупику Азовському (біля будинку № 14)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122)”. Проект
рішення за реєстраційним № 1854. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради.
Повідомив про наявність у депутата Ларіна А.С. конфлікту інтересів у
даному питанні відповідно до проголошеної заяви.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1600 “Про надання Ларіній Д.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Гоголя (біля будинку № 122)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади
м. Кропивницького земельних ділянок”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1855. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради.
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в цілому.
Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1601 “Про надання згоди на прийняття до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького
земельних ділянок” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
припинення Котуш І.Я. права користування земельною ділянкою
по вул. Соборній, 19”. Проект рішення за реєстраційним № 1287. Доповідач
Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1602 “Про припинення Котуш І.Я. права
користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 19” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного
“Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 року № 829
‟Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту дітей,
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних
форм виховання на 2017-2019 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 1850.
Доповідач Мосендз А.А. ‒ т.в.о. начальника служби у справах дітей виконавчого
комітету міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 30,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1603 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 15 березня 2017 року № 829 ‟Про затвердження Міської програми
соціально-правового захисту дітей, профілактики правопорушень у
дитячому середовищі та популяризації сімейних форм виховання
на 2017-2019 роки” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін та доповнень до рішення міської ради міста від 17 січня 2017 року
№ 763 ‟Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку
житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1832 (доопрацьований). Доповідач
Кухаренко В.І. ‒ начальник Головного управління житлово-комунального
господарства міської ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1604 “Про внесення змін та доповнень до
рішення міської ради міста від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження
Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального
господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
внесення змін до рішення міської ради від 22.09.2015 № 4552”. Проект рішення
за реєстраційним № 1326. Доповідач Владов Р.П. ‒ начальник управління
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської
ради.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1605 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 22.09.2015 № 4552” (додається).
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Райкович А.П.:
Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. Повідомляю,
що після перерви розглядатимуться питання щодо регулювання земельних
відносин.
Після перерви о 13.34.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою електронної
системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 24 депутатів, відсутні 19 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Райкович А.П.:
Розглядаються питання щодо регулювання земельних відносин.
Доповідає Владов Р.П. ‒ начальник управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища міської ради, коротко надає
роз’яснення щодо проектів рішень та рекомендації постійної комісії міської ради
з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища.
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Люстику А.Ю.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по вул. Казанській”. Проект рішення за реєстраційним № 1693.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1606 “Про надання Люстику А.Ю. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Казанській” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою по
пров. Курінному”. Проект рішення за реєстраційним № 1694.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1607 “Про надання Драному О.О. дозволу на
розроблення проекту землеустрою по пров. Курінному” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Казанській (напроти будинку № 37
по вул. Бесарабській)”. Проект рішення за реєстраційним № 1695.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1608 “Про надання Гончару О.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Казанській (напроти будинку № 37 по вул. Бесарабській)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 1797.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1609 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 1798.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1610 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Тіхонову В.В. у власність земельної ділянки по пров. Григоровича, 4”.
Проект рішення за реєстраційним № 1697.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
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Прийнято рішення № 1611 “Про передачу Тіхонову В.В. у власність
земельної ділянки по пров. Григоровича, 4” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за
реєстраційним № 1698.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, надав інформацію щодо
розташування земельних ділянок.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1612 “Про передачу у власність земельних
ділянок учасникам АТО” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Чалому Д.П. у власність земельної ділянки по пров. Санаторному”.
Проект рішення за реєстраційним № 1699.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Не прийнято.

31

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановні колеги!
Хочу звернути увагу, що Чалий Д.П. є офіцером 3-го полку
спецпризначення, мав серйозні поранення. Депутатський корпус збирав йому
кошти на лікування. Прошу повернутися до голосування за цей проект рішення.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. щодо проведення
переголосування по проекту рішення міської ради № 1699. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Чалому Д.П. у
власність земельної ділянки по пров. Санаторному”. Проект рішення за
реєстраційним № 1699.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1613 “Про передачу Чалому Д.П. у власність
земельної ділянки по пров. Санаторному” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за реєстраційним № 1701.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект рішення.
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Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1614 “Про надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Зарічному, 9”. Проект рішення за
реєстраційним № 1703.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1615 “Про надання Чудній В.П. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Зарічному, 9” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Онищенку С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1705.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1616 “Про надання Онищенку С.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Яворницького (біля будинку № 21)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Барчану С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8)”. Проект
рішення за реєстраційним № 1702.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1617 “Про надання Барчану С.О. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Спренжина (біля будинку № 8)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 1706.
Депутати Шамардін О.С., Шамардіна К.О. проінформували про наявний
конфлікт інтересів у даному питанні (письмові заяви додаються).
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, зачитав проект рішення.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1618 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 1707.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято рішення № 1619 “Про передачу безоплатно у власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 1709.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
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Прийнято рішення № 1620 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 1710.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 3.
Прийнято рішення № 1621 “Про передачу у спільну часткову
власність земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам”. Проект
рішення за реєстраційним № 1711.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому (службова записка додається). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1622 “Про передачу у спільну сумісну власність
земельних ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за
реєстраційним № 1712.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1623 “Про передачу у власність земельних
ділянок громадянам” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2”. Проект рішення за реєстраційним
№ 1399.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1624 “Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у
власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по просп. Університетському (біля огорожі
тролейбусного депо)”. Проект рішення за реєстраційним № 1433.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Карповій О.В. та Федоровій М.С. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Поповича, 26-а”.
Проект рішення за реєстраційним № 1251.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Притулі К.М. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля
будинку № 14)”. Проект рішення за реєстраційним № 615.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 19,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Космонавта Попова (біля житлового будинку № 13, корп. 1)”. Проект
рішення за реєстраційним № 635.
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Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Яновського (біля житлового будинку № 157)”. Проект рішення за
реєстраційним № 623.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
передачу Блищику О.А. безоплатно у власність земельної ділянки
по пров. Училищному (біля будинку № 6)”. Проект рішення за реєстраційним
№ 613.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1714.
Владов Р.П., начальник управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання
депутатів щодо розташування земельних ділянок.
Райкович А.П.:
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 20,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку)”. Проект
рішення за реєстраційним № 1715.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1625 “Про надання Фьодорову А.С. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Кропивницького (біля авторинку)” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Вовк А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Козацькій”. Проект рішення за
реєстраційним № 1717.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 10.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Новгородському 2-у (біля будинку
№ 11-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 1718.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”):
Даний проект рішення стосується учасника АТО, який як медбрат провів
більше трьох років в зоні проведення АТО. Земельна ділянка розташована у
мікрорайоні Катранівка. Раніше там було звалище. Аналогічна ситуація
стосується питання щодо Оніщенка С.І.
Райкович А.П.:
Пропоную повернутися до голосування по проекту рішення № 1718. Хто
за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Райкович А.П.:
Розглядаємо питання порядку денного “Про надання Андрейченку І.О.
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”. Проект рішення
за реєстраційним № 1718.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 21,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної
ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004)”. Проект рішення за
реєстраційним № 1410.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято рішення № 1626 “Про надання Осипчук А.В. дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з кадастровим
№ 3510100000:03:024:0004)” (додається).
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Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Шевченко Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Світлій (біля будинку № 81)”. Проект
рішення за реєстраційним № 1408.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 7.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1413.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 9.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 62)”.
Проект рішення за реєстраційним № 1414.
Чи можливо даний проект рішення поставити на голосування за основу і в
цілому? Можливо.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за
основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 18,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 8.
Не прийнято.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
У сесійній залі зараз знаходяться 27 депутатів, але для прийняття
позитивних рішень не вистачає голосів депутатів. Коли депутати не голосують і
рішення не приймається, потрібно пояснювати та чітко мотивувати причини
відмови або повторно виносити питання на переголосування. Зараз безпідставно
не приймаються рішення.
Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”,
співголова депутатської групи ‟Рідний край”), запропонував оголосити перерву
в роботі дванадцятої сесії міської ради.
Райкович А.П.:
Сьогодні на засіданні сесії присутні громадяни. Ми мали б розглянути їх
питання.
Ви (звертається до громадян) не наполягаєте на розгляді ваших питань
сьогодні? Ні.
Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання керівник фракції ‟Рідне місто” вніс пропозицію оголосити
перерву в роботі дванадцятої сесії міської ради.
Друге засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання завершено.
Дякую за роботу.
Наступне засідання дванадцятої сесії міської ради відбудеться
26 квітня 2018 року о 12.00 годині.

Міський голова

А. Райкович

