УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
П Р О Т О К О Л № 50
шостого засідання дванадцятої сесії
Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
від 22 червня 2018 року

м. Кропивницький

Райкович А.П.:
Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади,
журналісти!
Шановні депутати!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської
електронної системи голосування ‟Рада-В”.

ради

за

допомогою

Табалов А.А., секретар міської ради:
Шановні депутати!
У зв’язку із заміною електронних карток для голосування та їх
налаштування з метою безперебійного функціонування, прошу депутатів
наприкінці сесійного засідання обов’язково здати картки до управління
апарату міської ради.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
На шосте засідання дванадцятої сесії міської ради прибуло та
зареєструвалося 28 депутатів. Відсутні 15 депутатів. Кворум, необхідний для
проведення засідання сесії, є.
Шановні присутні!
У роботі шостого засідання дванадцятої сесії міської ради беруть участь:
Денисенко Сергій Павлович ‒ голова Новенської селищної ради;
мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової
інформації.
Президія ‒ в повному складі.
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Шановні присутні!
Сьогодні ми вшановуємо пам'ять жертв Другої світової війни, яка
забрала життя кожного п’ятого українця. Цей день відзначається щорічно
22 червня.
З нагоди Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні
сьогодні зранку відбулося покладання квітів на Фортечних валах.
Також хотів би згадати наших воїнів – бійців, які продовжують гинути
зараз, захищаючи територіальну цілісність нашої держави на передових
позиціях у зоні проведення антитерористичної операції.
Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих хвилиною мовчання.
Але життя продовжується, є в нас і приємна подія.
Шановні колеги!
Нинішнього року міська рада започаткувала міську літературну премію
імені нашого видатного земляка Арсенія Тарковського.
Сьогодні ми вітаємо перших переможців літературної премії!
Міський голова та секретар міської ради вручили лауреатам дипломи,
сертифікати, квіти.
Райкович А.П.:
Щиро вітаємо переможців! Бажаємо творчої наснаги та подальших
успіхів на літературній ниві!
Міський голова надав слово представникам громадських організацій та
громадянам міста, які записалися на виступ:
Селіну С.Є., який виступив з приводу розгляду міською радою питань
щодо регулювання земельних відносин.
Дануці О.А., Тарасову О.М., які висловили незгоду стосовно
доопрацьованого проекту рішення за реєстраційним № 1877 ‟Про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки” та доопрацьованого проекту рішення за реєстраційним
№ 1878 ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку”, закликали
організувати відкрите обговорення питань та дійти до узгодженої думки.
Лісніченку П.Ю., який порушив проблему забудови рекреаційних зон
активного відпочинку та внесення змін до містобудівної документації ‟План
зонування території міста Кропивницького” в частині зміни цільового
призначення земельної ділянки по вул. Короленка (біля автовокзалу № 2).
Також звернувся до керівників депутатських фракцій, груп міської ради взяти
участь у широкому обговоренні питання щодо створення наглядових рад в
комунальних підприємствах Міської ради міста Кропивницького.
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Данилишиній О.Р., яка порушила проблему жорстокого поводження та
отруєння тварин у місті, звернулася з проханням звернутися до
правоохоронних органів з вимогою розслідувати справи з зазначеного питання,
запросила взяти участь у мовчазному флешмобі у заклику до гуманності.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ми заслухали всіх представників громади, які записалися на виступ.
Відповідно до статті 34 Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання, перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного
сесії, чи є в депутатів заяви, оголошення, запитання?
Смірнов В.О., депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання
‟САМОПОМІЧ”):
Шановні колеги!
Сьогодні ми почули багато зауважень та обурення з боку громади
стосовно роботи міської ради. Ще більше коментарів можна спостерігати у
соціальних мережах, де люди відкрито висловлюють свою позицію. Сьогодні
окрім невдоволення та обурення більше нічого немає. Це означає, що рада
втратила кредит довіри, наданий громадою під час обрання.
Давайте проаналізуємо ситуацію. Ще є шанс виправити помилки.
Важливо, чого не вдалося досягнути за час роботи, ‒ прозорості у
використанні бюджетних коштів. Так і не зменшена межа допорогових
закупівель через систему електронних закупівель PROZORRO. Громадяни це
бачать і розуміють, тому сьогодні ми отримуємо такі відгуки від громади.
Також в цій сесійній залі системно руйнувалися принципи законності:
проводилися засідання сесій без наявності кворуму, на цих неправомірних
засіданнях приймалися рішення. Потім за це ніхто не поніс відповідальності.
Коли громада спостерігає ситуацію, що міська рада, міський голова не виконує
закони, то також сприймає закони як не обов’язкові для виконання.
Коли ми розпочинали роботу, то однозначно дійшли висновку, що
внесення з голосу питань до порядку денного сесії міської ради можливе лише
виключно у екстрених випадках. Сьогодні пів порядку денного сформовано з
голосу: земельні, бюджетні, адміністративні питання, будь-що. Це
відбувається тому, що приватні інтереси перемогли суспільні.
Тому громадяни протестують проти підняття ставок податків. Спочатку
переконайте їх, що кошти прозоро, ефективно використовуються в інтересах
громади, а потім пропонуйте сплачувати більше коштів в міський бюджет.
Хочу підсумувати, що революції і погроми здійснюються народом, але
причиною цих подій є дії влади.
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановні депутати!
До мене звернувся один з водіїв, який керує автомобілем ‟соціальне
таксі”. Депутатам відомо, що ще Кіровською районною у місті радою за участі
міської ради приймалося рішення щодо придбання автотранспорту для
перевезення дітей та дорослих з інвалідністю. Цей автомобіль не відповідає
жодному з критеріїв для перевезення такої групи людей. Водій звертався з
цією проблемою до журналістів, до міського голови.
Пропоную поставити крапку у цьому питанні та придбати ‟соціальне
таксі”, пристосоване для перевезення людей з інвалідністю.
Тому у мене буде усний депутатський запит наступного змісту:
звертаюся до депутатів міської ради придбати автомобіль ‟соціальне таксі”
для перевезення людей з інвалідністю містом.
Якщо зараз немає можливості придбати такий транспорт, то пропоную
передбачити кошти на придбання спеціального автомобіля ‟соціальне таксі”
на наступний рік.
Прошу поставити моє питання на голосування та підтримати.
Райкович А.П.:
Я не можу зараз поставити Ваше питання на голосування, тому що ми не
перейшли до розгляду депутатських запитів. Зараз заслуховуються заяви,
оголошення, запитання.
Потім будуть розглядатися депутатські запити.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Шановні депутати!
Хотів би висловитися стосовно питання, яке порушувалося сьогодні, а
також стосовно питань, які розглядаються на засіданнях сесій, постійної
комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ‒
питань щодо регулювання земельних відносин, а саме стосовно проекту
рішення за реєстраційним № 2021 про зміну зонування земельної ділянки по
вул. Короленка (біля автовокзалу № 2) у невеликому сквері. На сьогоднішній
день там намагаються збудувати заправну станцію або СТО.
В нашому місті мало захворювань, дуже гарний екологічний стан, у
громадян багато місць для відпочинку? Чому це питання не пройшло
громадське обговорення, не виносилося на розгляд Громадської ради? Чому
не запитали мою думку як у депутата від цього виборчого округу та
представника громади? Це непоодинокі випадки.
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На засіданні профільної постійної комісії під час розгляду цього питання
було запропоновано запросити заявника на засідання комісії для
обґрунтування заяви та запросити деякі документи. Вимога комісії була
проігнорована. Також комісія, не зважаючи на своє рішення, підтримала
проект рішення. Нащо тоді така комісія?
Деякі громадяни по року-два чекають вирішення питань, а такі питання
швидко вирішуються.
Закликаю в жодному разі не підтримувати проект рішення № 2021, коли
він буде розглядатися міською радою!
Звертаюсь до громадськості підняти це питання скрізь, де це тільки
можливо.
Хочу нагадати, що Лісопаркова зона знаходиться у приватній власності,
а забудова не відбувається лише тому, що не дозволяє зонування.
Що завтра депутатів утримає від прийняття рішення змінити і там
зонування?
Ще раз закликаю всіх не підтримувати таке рішення.
Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Андрію Павловичу!
Хочу порушити питання щодо виплати одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста. Відділ соціальної підтримки населення було
реорганізовано в управління, штат співробітників збільшили, але громадяни
чекають на виплату допомоги з моменту написання заяви по 4-5 місяців
(навів приклад).
Прошу звернути увагу на цю проблему та провести відповідну роботу
щодо пришвидшення процесу виплати одноразової матеріальної допомоги.
На минулому засіданні міської ради це питання піднімалося. Чи було
зроблено щось в напрямку вирішення цієї проблеми?
Райкович А.П.:
Будь-ласка, запросіть Юлію Миколаївну Вовк, щоб вона надала
інформацію по суті заданого питання, в тому числі про вжиті заходи протягом
двох тижнів.
Є ще бажаючі виступити? Немає.
Шановні депутати!
Вчора, 21 червня 2018 року, відбулась погоджувальна нарада з
керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій, на
якій було запропоновано включити до порядку денного дванадцятої сесії
чотири додаткових питання (проекти рішень за реєстраційними № 1887, 1877,
1878, 1875). Матеріали вам роздано та попередньо проекти рішень надіслано
на електронні скриньки, були опубліковані на офіційному сайті міської ради
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згідно з чинним законодавством. Проекти пройшли обговорення на засіданнях
постійних комісій.
Також нагадую, що ми повертаємось до розгляду проекту рішення
міської ради за реєстраційним № 2012.
Управлінням земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища міської ради не виконана в повному обсязі робота
щодо доопрацювання проекту рішення.
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Мосін О.В. вніс пропозицію відтермінувати розгляд даного проекту рішення
до наступного засідання сесії з метою доопрацювання.
Які ще є пропозиції щодо порядку денного сесії?
Ларін А.С., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Шановний Андрію Павловичу!
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії додаткові
питання щодо розбудови інфраструктури нашого міста:
Про передачу комунальному підприємству ‟Електротранс” Міської ради
міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по
просп. Університетському, 3 (для розміщення тролейбусного депо). Суто
технічне питання, розглянуте та підтримане профільною постійною комісією.
Про надання ТОВ ‟ЛНК” дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки по вул. Байкальській (біля міського
сміттєзвалища) (для будівництва комплексної інженерної споруди з системою
збору біогазу полігону твердих побутових відходів для виробництва
електроенергії). Це інвестиційне питання важливе для міста, підтримане
профільною постійною комісією.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Андрію Павловичу!
Пропоную зняти з розгляду порядку денного дванадцятої сесії питання
«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки», проект рішення за реєстраційним № 1877
(доопрацьований).
Вважаю, що це питання до винесення на розгляд сесії міської ради було
розглянуто без аналізу впливу регуляторного акту. Проект рішення було
оприлюднено на офіційному сайті міської ради без інформування, що значно
звузило права юридичних осіб та громадян на обговорення.
Також це питання створить негативний вплив на громадян та
інфраструктуру міста.
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Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановний Андрію Павловичу!
Прошу включити до порядку денного дванадцятої сесії додаткові
питання:
Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля
ринку ‟Жемчуг”), право оренди на яку набувається на аукціоні;
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних
торгах) по вул. Пашутінській (напроти супермаркету ‟АТБ”) та включення до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є ще пропозиції?
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Андрію Павловичу!
Прошу першочергово поставити на голосування пропозицію щодо
включення додаткових питань, розглянутих на погоджувальній нараді, а потім
голосувати за кожне питання окремо.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Ставити на голосування додаткові питання, розглянуті
погоджувальній нараді, списком або кожне питання окремо?

на

Голофаєв І.В.:
Я вніс пропозицію зняти з розгляду проект рішення № 1877, тому
пропоную голосувати за кожне додаткове питання до порядку денного окремо.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Голофаєва І.В. голосувати за кожне
питання з додаткового переліку, розглянутого на погоджувальній нараді,
окремо.
Хто за те, щоб включити до порядку денного дванадцятої сесії міської
ради 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 № 1887, прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 16,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Кролевець А.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Шановні колеги!
Пропоную перелік додаткових питань, розглянутих на погоджувальній
нараді, взяти за основу, а потім вносити корективи: доповнювати або
виключати питання відповідно до пропозицій, озвучених депутатами.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію щодо включення до порядку
денного питань з додаткового переліку, розданого депутатам (проекти рішень
за реєстраційними № 1887, 1877, 1878, 1875). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію управління земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища та заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.
відтермінувати розгляд проекту рішення міської ради за реєстраційним
№ 2012 ‟Про затвердження технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області” до наступного
засідання сесії. Наголошую, що рішення стосовно даного питання необхідно
прийняти до 15 липня 2018 року. Питання доопрацьовується і буде винесено
на розгляд міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 29,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
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Надійшла пропозиція від депутата Голофаєва І.В. зняти з розгляду
питання ‟Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки”, проект рішення за
реєстраційним № 1877 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 8,
“проти” – 2,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата Голофаєва І.В. зняти з розгляду
питання ‟Про встановлення розмірів ставок єдиного податку” , проект рішення
за реєстраційним № 1878 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 8,
“проти” – 2,
“утримались” – 7,
“не голосували” – 14.
Не прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. включити до порядку
денного дванадцятої сесії питання ‟Про передачу комунальному підприємству
‟Електротранс” Міської ради міста Кропивницького у постійне користування
земельної ділянки по просп. Університетському, 3”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 3.
Прийнято.
Також надійшла пропозиція від депутата Ларіна А.С. включити до
порядку денного дванадцятої сесії питання ‟Про надання ТОВ ‟ЛНК” дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. включити до порядку
денного дванадцятої сесії питання ‟Про затвердження земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля ринку ‟Жемчуг”), право оренди на яку
набувається на аукціоні”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Також надійшла пропозиція від депутата Кріпака С.В. включити до
порядку денного дванадцятої сесії питання ‟Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пашутінській (напроти
супермаркету ‟АТБ”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Хто за дану пропозицію,
прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято.
Є пропозиція затвердити доповнення до порядку денного дванадцятої
сесії міської ради в цілому та порядок розгляду питань:
додаткові питання, включені сьогодні;
питання щодо регулювання земельних відносин з основного переліку
порядку денного з № 145 по163;
питання щодо регулювання земельних відносин з додаткового переліку,
включених на минулому засіданні сесії. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 25,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 6.
Прийнято рішення № 1727 “Про внесення доповнень до порядку
денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого
скликання” (додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Депутат Демченко М.І. оголосив депутатський запит. Прошу ще раз
озвучити запит.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановні депутати!
Вирішальна частина депутатського запиту наступна:
прошу передбачити на наступний рік кошти на придбання автомобіля
‟соціальне таксі”, спеціально облаштованого для перевезення людей з
інвалідністю.
Прошу підтримати мій депутатський запит.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Депутат Демченко М.І. оголосив усний депутатський запит, але
аналогічний депутатський запит групи депутатів підготовлений і розданий
головам фракцій. Станом на сьогодні перевезення осіб з інвалідністю
відбувається автомобілем ‟ГАЗель”. Ним неможливо користуватися людям з
фізичними вадами. Територіальним центром соціального обслуговування
населення Фортечного району була розглянута пропозиція від компанії
‟КОМПЛЕКС-АВТО” та з’ясована орієнтовна вартість автомобіля, яка
складає 1 200, тис. грн.
Зачитала депутатський запит групи депутатів Міської ради міста
Кропивницького та підготовлений проект рішення.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Доречно було б об’єднати ці два запити.
Михайле Івановичу Демченко!
Ви не будете заперечувати?
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Демченко М.І.:
Я не буду заперечувати. Вважаю, що ці депутатські запити треба
об’єднати.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит
групи депутатів та проект рішення, озвучений депутатом Ніжніковою А.О., з
урахуванням усного депутатського запита Демченка М.І. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 31,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1728 “Про депутатські запити депутатів
Міської ради міста Кропивницького” (додається).
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні колеги!
Вже втретє я піднімаю питання щодо встановлення індивідуального
опалення у помешканнях сімей двох загиблих учасників бойових дій в АТО.
Зачитав відповідь щодо виконання рішення.
Прошу посприяти у вирішення цього питання.
Райкович А.П.:
Олександре Володимировичу Мосін!
Відпрацюйте в робочому порядку це питання та надайте відповідь
депутату Краснокутському О.В. і безпосередньо сім’ям загиблих учасників
бойових дій в АТО.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зачитала звернення до міського голови та
депутатів міської ради (додається) щодо розгляду можливості надання
грошової винагороди за підсумками 2017/2018 навчального року керівникам
гуртків позашкільних центрів закладів освіти міста, вихованці яких взяли
участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах дитячо-юнацького
мистецтва та отримали призові місця.
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Райкович А.П.:
Доручаю заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Дзюбі Н.Є та начальнику управління освіти міської ради
Костенко Л.Д. врегулювати порушене депутатом Ніжніковою А.О. питання та
підготувати пропозиції.
Є ще депутатські запити? Немає.
Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Шановний Андрію Павловичу!
На минулому засіданні дванадцятої сесії міської ради я говорив, що
начальник управління освіти міської ради Костенко Л.Д. надала неправдиву
інформацію про проведення громадських слухань щодо реорганізації
НВО ЗОШ № 18. Згідно з вимогами законодавства я задав запитання, на яке
мені потрібно було надати відповідь, а саме надати протокол проведення
громадських слухань.
Під час перерви я зустрів пані Костенко Л.Д., яка пояснила, що не
збирається нічого мені надавати, тому я звертаюся з цим питанням до міського
голови, до голови постійної комісії міської ради з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності,
секретаря міської ради. Якщо в залі звучить депутатське запитання, то є норма,
згідно з якою депутату необхідно надати відповідь. Ця норма не дотримана.
Я вийшов до трибуни, щоб сказати, що міський голова, секретар міської
ради, голова постійної комісії міської ради з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами,
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної
політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності не
дотримуються законності.
Повторюю своє депутатське запитання. Я хочу отримати від начальника
управління освіти міської ради Костенко Л.Д. протокол громадських слухань
з питання реорганізації НВО ЗОШ № 18. Будь ласка, надайте мені докази того,
що пані Костенко Л.Д. сказала мені правду.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Є ще депутатські запити? Немає.
Переходимо до розгляду 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
№ 1887. Доповідач Бочкова Л.Т. ‒ начальник фінансового управління міської
ради.
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Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Є прохання до фінансового управління міської ради на майбутнє
роздавати депутатам читабельні документи (збільшити шрифт).
Райкович А,П.:
Любове Тимофіївно!
Врахуйте, будь ласка, побажання депутата.
Надійшла пропозиція 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” – 5.
Прийнято рішення № 1729 “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.:
Юліє Миколаївно Вовк!
Прошу Вас надати інформацію на депутатське запитання Рокожиці О.Л.
стосовно порядку розгляду заяв для виплати одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста. Йдеться про те, що чотири з половиною місяці
розглядалася заява для виплати матеріальної допомоги.
Вовк Ю.М., начальник управління соціальної підтримки населення
міської ради, проінформувала, що станом на 15 червня 2018 року до управління
надійшло 2393 звернення щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги мешканцям міста, з них: 592 – звернення депутатів міської ради,
1801 - звернення мешканців міста. Управлінням соціальної підтримки
населення проведено десять засідань комісії з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького,
на яких розглянуто 2138 звернень щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги. Станом на 01 червня 2018 року прийнято 4 рішення
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, одне рішення
Міської ради міста Кропивницького щодо надання зазначеної допомоги
1292 мешканцям міста на загальну суму 2 108,900 тис. грн. Підготовлено та
оприлюднено на офіційному сайті міської ради три проекти рішень
виконавчого комітету щодо надання одноразової адресної грошової допомоги
828 мешканцям міста на загальну суму 937,400 тис. грн.
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Наголосила, що комісія розпочала розглядати звернення громадян
після внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760
“Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”, починаючи зі
звернень, які надійшли у 2017 році. Станом на сьогодні звернення розглянуті,
а ті, які нещодавно надійшли, опрацьовуються в робочому порядку по мірі їх
надходження. Штатна чисельність працівників управління збільшена і
затримок виплат не буде. Звернула увагу депутатів на вимоги чинного
законодавства щодо термінів оприлюднення проектів рішень виконавчого
комітету. Відповіла на запитання депутата Рокожиці О.Л. про кількість
осіб, які займаються опрацюванням заяв щодо надання одноразової адресної
грошової допомоги мешканцям міста, ефективності розподілу повноважень
між працівниками управлінь міської ради.
Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”) запропонував начальнику управління соціальної
підтримки населення удосконалювати форму роботи в частині впровадження
електронних баз даних та застосування електронного документообігу і
автоматичної перевірки поданих документів.
Яремчук В.С., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), член комісії з розгляду питань щодо
надання
одноразової
адресної
грошової
допомоги
мешканцям
міста Кропивницького, висловила своє особисте бачення щодо роботи
управління соціальної підтримки населення міської ради.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Відповідно до вимог Регламенту оголошується перерва на годину.
Після перерви о 14.03.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 23 депутати, відсутні 20 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
Розглядаємо питання порядку денного “Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”.
Проект рішення за реєстраційним № 1877 (доопрацьований). Доповідач
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Паливода А.А. ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської ради.
Паливода А.А., директор департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки
міської ради:
Шановні депутати!
Хочу наголосити на тому, що підготовка даного проекту рішення не є
ініціативою виконавчих органів міської ради або якоїсь конкретної особи.
Проект рішення підготовлений на підставі прямої вимоги чинного
законодавства.
Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України копія прийнятого
рішення про встановлення місцевих податків і зборів у десятиденний термін з
дня прийняття надсилається до контролюючого органу, в якому перебувають
на обліку зазначені платники податків. Але не пізніше 01 липня року, що
передує бюджетному періоду.
24 липня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів
України № 483, якою затверджена форма типового рішення ради про
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки та розширений перелік об’єктів оподаткування
відповідно до класифікатора будівель та споруд згідно з Державним
класифікатором будівель та споруд.
Також делеговані державою повноваження у сфері місцевих податків і
зборів направлені на формування дохідної частини місцевих бюджетів задля
задоволення соціально-економічних потреб місцевих громад, інтереси яких
представляють депутати. Тому на ваш розгляд пропонується проект рішення
“Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки” за інтегрованою схемою від 0,1 % до 0,5 %
з урахуванням потреб юридичних і фізичних осіб, фінансово-економічна
діяльність яких знаходиться в сфері сплати зазначеного податку відповідно до
додатку 1 даного проекту рішення.
Відповідно до запропонованого проекту рішення, мінімальний відсоток
у розмірі 0,1 % в п'ятнадцять разів менший за максимально допустимий, а
максимальний рівень ‒ 0,5 % втричі менший від максимального рівня,
встановленого Податковим кодексом України, який становить 1,5 %.
Надав порівняльну характеристику ставок податків на нерухоме
майно, встановлених в інших містах України з приблизно схожою кількістю
населення нашого міста.
Тобто з економічної точки зору місто Кропивницький неефективно
використовує можливості, надані державою для задоволення потреб громади
в частині формування бюджетної частки за рахунок місцевих податків і зборів.
Навів статистичні дані щодо кількості платників податків та обсягів
надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки.
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Даний проект рішення не є таким, що може зашкодити представникам
бізнесу та підприємств, адже 50 % від загальної кількості платників податку є
фізичними особами, які підпадають під пільги, визначені законом: площа у
60 кв. м для квартир, 120 кв. м для житлових будинків.
Даний проект рішення, відповідно до рішення виконавчого комітету,
інтегрований для збалансованого врегулювання податкового процесу без
шкоди для бізнесу і виробництва.
Ставка для виробничих підприємств та об’єктів нерухомості, пов’язаних
виробництвом, становить 0 %. Тобто підприємства, які займаються
виробництвом, цим податком не оподатковуються.
Прийняття позитивного рішення з даного питання збільшить
надходження до міського бюджету на наступний рік для забезпечення потреб
територіальної громади приблизно на 10 млн грн.
Відповів на запитання депутатів: Краснокутського О.В. щодо обсягів
оподаткування об’єктів ресторанного господарства; Калапи С.Г. стосовно
врахування у проекті рішення пропозицій, наданих роботодавцями та
підприємцями, в тому числі щодо податкових ставок для гуртожитків,
готельних комплексів, культурних об’єктів; Капітонова С.І. щодо
погодження проекту рішення постійною комісією міської ради з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного
розвитку.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції ‟ВО ‟Свобода”),
зауважив, що питання “Про встановлення ставок та пільг із сплати податку
на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки” необхідно було б винести
на розгляд всіх постійних комісій міської ради.
Голофаєв І.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”), висловив своє незадоволення щодо
дотримання порядку та процедури внесення на розгляд міської ради
доопрацьованого проекту рішення № 1877 “Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”,
озвучив зауваження щодо підготовки і змісту питання, надання пояснюючих
та аналітичних матеріалів. Обґрунтував свою думку стосовно проекту
рішення та закликав депутатів не підтримувати даний проект рішення.
Запропонував залишити відсоткові ставки податків без змін, винести
питання на громадське обговорення, врахувати пропозиції платників
податків та приймати рішення у 2019 році.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), зосередив увагу присутніх
на цифрах, наведених директором департаменту з питань економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій - начальником управління економіки міської
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ради щодо сум оподаткування для бізнесу, наголосив на тому, що міський
бюджет має недофінансування, в тому числі освітньої та медичної галузей в
частині відсутності державного фінансування та невиконання державою
своїх функцій. Пояснив, що держава наділила органи місцевого
самоврядування інструментарієм для поповнення бюджету та забезпечення
належного фінансування в тому числі бюджетної галузі. Звернув увагу
присутніх на складну економічну ситуацію в державі та закликав депутатів
не займатися популізмом.
Паливода А.А. пояснив, що доопрацьований проект рішення міської ради
№ 1877 не є регуляторним актом, опрацьований та погоджений юридичним
управлінням міської ради. Зауважив, що найбільш рейтингові готелі міста
майже постійно заповнені; озвучив цифри, які згідно з проектом рішення
мають сплачувати власники кінотеатрів за рік. Порівняв запропоновані
податкові ставки із рекомендованими державою.
Відповів на запитання депутата Бєжана М.М. щодо орієнтовної суми
надходжень до міського бюджету в разі прийняття міською радою
позитивного голосування по проекту рішення.
Бочкова Л.Т., начальник фінансового управління, доповнила інформацію
директора департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій - начальника управління економіки міської ради.
Міський голова пояснив, що пропонується встановити значно менші
відсоткові ставки податку, ніж є можливість отримати, не зашкоджуючи
місцевому виробнику. Озвучив цифри на прикладах. Обговорив питання з
Голофаєвим І.В., який запропонував зважено та диференційовано підійти до
вирішення питання.
Паливода А.А. відповів на запитання депутата Краснокутського О.В.
щодо відсоткової ставки податку на дачні та садові будинки відповідно до
доопрацьованого проекту рішення № 1877.
Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії
‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Розуміючи, що в нашому місті найнижчі відсоткові ставки податку в
Україні, їх потрібно підвищувати, пропоную взяти даний проект рішення за
основу, заслухати пропозиції депутатів та перейти до голосування за проект
рішення в цілому.
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Капітонов С.І.:
У фракції ‟ВО ‟Свобода” є пропозиція відправити даний проект рішення
на доопрацювання та розглянути питання всіма постійними комісіями міської
ради.
Сьогодні в сесійній залі відсутній голова постійної комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку
та заступник голови цієї комісії. Мені цікава їх думка щодо цього питання. Є
багато питань стосовно пунктів 1263.1, 1263.2.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Всі ви починаєте виступи з вимогами передбачити на щось кошти.
Сьогодні було прийняте рішення щодо ‟соціального таксі”.
Якщо ми хочемо розбудовувати місто, забезпечувати соціальні гарантії,
щось купувати та фінансувати ‒ потрібно забезпечити доходну частину
бюджету.
Капітонов С.І. наголосив на своїй пропозиції відправити доопрацьовані
проекти рішень міської ради за реєстраційними № 1877, 1878 на
доопрацювання.
Паливода А.А. на запитання депутата Яремчук В.С. щодо строків
встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, відповів, що міська рада повинна повідомити фіскальну
службу про прийняте рішення до 01 липня 2018 року.
Голофаєв І.В. озвучив результати голосування фракції політичної
партії ‟Блок Петра Порошенка ‟Солідарність” стосовно проекту рішення
№ 1877 шляхом опитування та повідомив, що фракція не підтримує проект
рішення.
Райкович А.П.:
Надійшла пропозиція від депутата Дриги В.В. взяти даний проект
рішення за основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 2,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято.
В процесі обговорення даного проекту рішення депутатом
Шамардіною К.О. вносилась пропозиція зменшити рівень оподаткування
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складських приміщень, оптових товарних, виробничих складів з 0,5 % до
0,2 %, яка врахована.
Краснокутський О.В., депутат міської ради (фракція політичної
партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”):
Є пропозиція наступного змісту. Враховуючи, що в більшості випадків
в дачних та садових кооперативах земельні ділянки належать літнім людям, є
пропозиція залишити рівень оподаткування 0,01 %.
Шамардіна К.О., депутат міської ради (голова міжфракційного
об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, депутатська група
‟Рідний край”):
Шановний Андрію Павловичу!
Шановні депутати!
Хотіла б запропонувати розглянути такий варіант, як диференційовані
ставки. Наприклад у містах Вінниця і Житомир податкові ставки на
нерухомість у центральній частині міста вищі за ставки на такі ж об’єкти,
розташовані у віддалених районах. Вважаю такий підхід справедливим.
Райкович А.П.:
На сьогоднішній день місто не має адміністративно-територіального
поділу. Зараз над цим питанням працюють, коли це буде зроблено, тоді ми
зможемо встановити диференційовані ставки. Ставка податку, яку ми
встановлюємо на нерухоме майно, на сьогодні не перевищує показників,
встановлених в інших містах.
Кріпак С.В., депутат міської ради (фракція політичної партії ‟Блок
Петра Порошенка ‟Солідарність”):
Я як підприємець згоден платити більше до бюджету міста, тому що
розумію, на які цілі будуть витрачені ці кошти: на освітлення, дороги та інше,
але є пропозиція залишити без змін відсоткову ставку щодо гуртожитків. Там
проживають досить небагаті люди.
Паливода А.А.:
Проектом рішення пропонується встановити ставку податку на
гуртожитки в розмірі 0,3 % ‒ 12,50 грн за кв. м за рік з урахуванням
підвищення мінімальної заробітної плати до 4 173,0 грн.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Будемо голосувати за кожну пропозицію окремо чи можна врахувати їх
у проекті рішення та проголосувати за проект рішення в цілому з урахуванням
пропозицій?
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Демченко М.І., депутат міської ради (фракція Радикальної Партії
Олега Ляшка):
Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання, кожна поправка має ставитися на голосування окремо.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Шамардіної К.О.
зменшити рівень оподаткування складських приміщень, оптових товарних,
виробничих складів з 0,5 % до 0,2 %. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
Результати голосування:
“за” – 27,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Краснокутського О.В.
залишити оподаткування дачних кооперативів на рівні 0,01 %. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 24,
“проти” – 0,
“утримались” – 1,
“не голосували” – 5.
Прийнято.
Капітонов С.І:
Враховуючи дуже складну ситуацію в країні з розвитку фізкультури та
спорту, треба вкладати кошти, а не оподатковувати галузь. Пропоную у розділі
‟Зали спортивні” встановити мінімальну ставку на рівні 0,1 %.
Паливода А.А.:
Проектом рішення пропонується встановити ставку податку на
рівні 0,2 % ‒ 8,30 грн за кв. м за рік.
Ніжнікова А.О., депутат міської ради (голова фракції політичної
партії ‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”), зауважила, що кожен з депутатів може
піднятися і внести свою пропозицію, тому що в кожній галузі існують свої
потреби. Звернула увагу депутатів на кричущі проблеми, пов’язані із
недофінансуванням освітньої та медичної галузей.
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Паливода А.А.:
Зали і споруди, які належать до комунальної власності,
оподатковуються. Це стосується лише комерційних закладів.

не

Рокожиця О.Л., депутат міської ради (фракція політичної партії
‟ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК”):
Пропоную зменшити відсоткову ставку податку для будівель
торговельних з 0,5 % до 0,2 %.
Паливода А.А.:
Тобто по коду 1230 пропонується встановити відсоткову ставку податку
на рівні 0,2 %.
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Нас обрали представляти інтереси громади, наповнювати міський
бюджет.
Я поставлю на голосування свою пропозицію застосовувати відсоткову
ставку 0,3 % для всіх категорій.
Не можна, щоб платники податків встановлювали норми податків. Всі
хочуть не платити податки. Тоді за рахунок чого жити людям, підвищувати
заробітну плату вчителям і виплачувати її?
Зараз надано доручення опрацювати питання щодо ліквідації поділу на
групи в школах, думаємо над тим, як виплатити відпускні вчителям та
вихователям дитсадків, працюємо в напрямку розбудови медичної галузі.
Капітонов С.І.:
Андрію Павловичу!
Я погоджуюся, що необхідно наповнювати міський бюджет та
підвищувати ставки податку для деяких категорій.
Пропоную в пункті ‟Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо”
розділу ‟Будівлі для культової та релігійної діяльності” встановити ставку
податку в 0 %, окрім церков Московського патріархату, для яких встановити
відсоткову ставку податку на рівні 1 %.
Паливода А.А.:
Відповідно до вимог чинного законодавства зазначені категорії
звільняються від оподаткування незалежно від патріархату і віросповідання.
Райкович А.П.:
Олександре Леонідовичу Рокожиця!
Я поставлю на голосування Вашу пропозицію, але не можна
встановлювати відсоткову ставку податку для будівель торговельних нижче за
0,3 %. Вони мають можливість і повинні платити більше.
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Ви згодні з такою пропозицією? Так.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Рокожиці О.Л. встановити
відсоткову ставку податку для будівель торговельних на рівні 0,3 %. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 17,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 13.
Не прийнято.
Ставлю на голосування мою пропозицію встановити ставки податку на
всі категорії на рівні 0,3 %. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 22,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 2.
Прийнято.
Капітонов С.В.:
Андрію Павловичу!
Я наголошую, що спорт ‒ це здоров’я нації. Не треба перетворювати
спортивні зали на місця, які можуть дозволити собі відвідувати лише
забезпечені діти і дорослі. Треба вкладати кошти в спорт.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Капітонова С.І. у розділі
‟Зали спортивні” встановити мінімальну ставку податку ‒ 0,1 %. Хто за дану
пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 4,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому з урахуванням внесених змін. Хто за дану пропозицію, прошу
голосувати.
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Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 0.
Прийнято рішення № 1730 “Про встановлення ставок та пільг із
сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”
(додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому
на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 1878. Доповідач
Паливода А.А ‒ директор департаменту з питань економічного розвитку,
торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки 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” – 23,
“проти” – 4,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 1.
Прийнято рішення № 1731 “Про встановлення розмірів ставок
єдиного податку у м. Кропивницькому на 2019 рік” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження Положення ‟Про присвоєння звання почесний громадянин міста
Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 1875. Доповідач
Балакірєва С.М. ‒ начальник відділу кадрової роботи міської ради.
Повідомляю, що не буду брати участі в голосуванні за даний проект
рішення у зв’язку з конфліктом інтересів. Також я не буду брати участі у
голосуванні
по
питаннях,
які
стосуються
діяльності
ТДВ ‟М’ЯСОКОМБІНАТ ‟ЯТРАНЬ”.
Капітонов С.І., депутат міської ради (голова фракції
‟ВО ‟Свобода”):
Є зауваження до даного проекту рішення. Основне недопрацювання
стосується присвоєння цього почесного звання особам посмертно.
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Передбачений перелік документів, які необхідно подати на розгляд комісії.
Але відсутня ремарка про те що в разі, якщо людина померла, то ці документи
не потрібно надавати.
Балакірєва С.М., начальник відділу кадрової роботи міської ради:
Ми знаємо, що ці документи не потрібно надавати. Це технічне питання.
Капітонов С.І.:
Пропоную доповнити проект рішення таким пунктом.
Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію взяти даний проект рішення за
основу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 26,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 4.
Прийнято.
Сергію Івановичу Капітонов!
Є пропозиція розробити додаткову інструкцію та врахувати в ній подачу
документів у різних випадках. Положення передбачає принципові речі.
Депутат Капітонов С.І. наполягає на своїй пропозиції.
Ставлю на голосування пропозицію депутата Капітонова С.І. Хто за
дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 9,
“проти” – 0,
“утримались” – 4,
“не голосували” – 17.
Не прийнято.
Капітонов С.І.:
У мене є інша пропозиція стосовно осіб, які мають право висувати
кандидатури до присвоєння почесного звання. Пропоную виключити з цього
розділу посади міського голови та секретаря міської ради.
Міський голова не може готувати подання сам на себе. І у міського
голови, і у секретаря міської ради є депутатська фракція, трудові колективи.
Таким чином, вони можуть висувати своїх кандидатів до присвоєння
почесного звання.
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Райкович А.П.:
Ставлю на голосування пропозицію депутата Капітонова С.І. у пункті
2.1. проекту Положення про присвоєння звання ‟Почесний громадянин
міста Кропивницького” виключити посади міського голови, секретаря міської
ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 4,
“проти” – 0,
“утримались” – 2,
“не голосували” – 22.
Не прийнято.
Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення в
цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.
Результати голосування:
“за” – 23,
“проти” – 0,
“утримались” – 0,
“не голосували” – 7.
Прийнято рішення № 1732 “Про затвердження Положення про
присвоєння звання ‟Почесний громадянин міста Кропивницького”
(додається).
Райкович А.П.:
Шановні депутати!
Надійшла пропозиція
на 10 хвилин.

зробити

перерву.

Оголошую

перерву

Після перерви о 15.22.
Райкович А.П.:
Шановні колеги!
Прошу зареєструватися.
Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою
електронної системи голосування ‟Рада-В”.
Зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. Кворум, необхідний
для продовження роботи сесії, є.
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Шановні депутати!
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання
земельних відносин. Доповідач Пидорич В.О. ‒ заступник начальника
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища міської ради, коротко надає роз’яснення щодо проектів рішень з
демонстрацією слайдів та озвучує рекомендації постійної комісії міської ради
з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього природного середовища.
Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу комунальному
підприємству ‟Електротранс” Міської ради міста Кропивницького” у постійне
користування земельної ділянки по просп. Університетському, 3”. Проект
рішення без реєстраційного номера.
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” – 3.
Прийнято рішення № 1733 “Про передачу комунальному
підприємству ‟Електротранс” Міської ради міста Кропивницького”
у
постійне
користування
земельної
ділянки
по
просп. Університетському, 3” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про
надання ТОВ ‟ЛНК” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки по вул. Байкальській (біля міського
сміттєзвалища)”. Проект рішення без реєстраційного номера.
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” – 4.
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Прийнято рішення № 1734 “Про надання ТОВ ‟ЛНК” дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля ринку
‟Жемчуг”), право оренди на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення без
реєстраційного номера.
Надійшла пропозиція 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” – 4.
Прийнято рішення № 1735 “Про затвердження земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля ринку ‟Жемчуг”), право оренди на яку
набувається на аукціоні” (додається).
Райкович А.П.:
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
по вул. Пашутінській (напроти супермаркету ‟АТБ”) та включення до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим
лотом”. Проект рішення без реєстраційного номера.
Надійшла пропозиція 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” – 4.
Прийнято рішення № 1736 “Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Пашутінській (напроти
супермаркету ‟АТБ”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” (додається).
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Райкович А.П.:
Оголошується перерва в роботі дванадцятої сесії Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання.
Шосте засідання дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького
завершено.
Дякую за роботу.
Про дату проведення наступного засідання дванадцятої сесії Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання вам буде повідомлено
додатково.

Міський голова

А. Райкович

