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У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ПРОТОКОЛ  №  83 

засідання постійної комісії з питань архітектури,  

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин  

та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

11 липня 2018 року м. Кропивницький 
 

 

Голова комісії Шамардін О.С., 
 

 

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії, 

Дрига В.В. - секретар комісії, 

Гребенчук Ю.Ф., 

 
 

Відсутні члени комісії: Бєлов В.В., 

Деркаченко Ю.О., 

Ларін А.С., 

 

Запрошені: Цертій О.М. – депутат Міської ради 

міста Кропивницького,  
 

 Грабенко О.В. - заступник 

міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, 
 

 Владов Р.П. - начальник  

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста 

Кропивницького, 
 

 Мездрін В.М. - начальник  

управління містобудування  

та архітектури Міської ради міста 

Кропивницького,  
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Кухаренко В.І. - начальник  

Головного управління житлово-

комунального господарства Міської ради 

міста Кропивницького, 

 

Балакірєва С.М. - начальник  

відділу кадрової роботи Міської ради 

міста Кропивницького, 
 

Присутні: Представники засобів масової інформації 

та громадських організацій 

 

Порядок денний 

 

1. Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності у місті Кропивницькому  

 

Доповідає: 

 

Цертій О.М. - депутат Міської ради  

міста Кропивницького 
 

2. Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених 

насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки  

 

        Доповідає: 

 

Кухаренко В.І. - начальник  

Головного управління житлово-

комунального господарства  

 

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради» 

 

        Доповідає: 

 

Балакірєва С.М. - начальник  

відділу кадрової роботи 

 

4. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення 

та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування 

та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки» 

 

         Доповідає: 

 

Мездрін В.М. - начальник  

управління містобудування  

та архітектури  
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Питання доповідає начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища  

Міської ради міста Кропивницького Владов Р.П. 

 

5. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області 

 

6. Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 

Кропивницькому 

(4 ділянки) 

 

7. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) 

на конкурентних засадах (земельних торгах) (об’єкт торгівлі)  

 

8. Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 29 (складські приміщення) 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Шамардіна О.С., голову комісії, щодо формування порядку денного 

засідання комісії та запропонував включити до порядку денного комісії 

питання відповідно до листів виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, які надійшли на розгляд постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Затвердити порядок денний засідання комісії відповідно до листів 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, які надійшли 

на розгляд постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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1. СЛУХАЛИ: 

 

Цертія О.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2014 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності у місті Кропивницькому» 

та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Погодити проект рішення міської ради № 2014 «Про впорядкування 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності у місті Кропивницькому». 
 

Результати голосування: 

«за» – 2, 

«утримались» – 2, 

Рішення не прийнято. 
 

2. СЛУХАЛИ: 

 

Кухаренка В.І., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 1886 (доопрацьований) «Про затвердження Програми 

розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому 

на 2018-2021 роки» та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Погодити з доповненням проект рішення міської ради № 1886 

(доопрацьований) «Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки», а саме 

розділ ІІІ «Забезпечення функціонування підприємств, установ 

та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-

комунальні послуги» додатку 3 «Заходи щодо забезпечення виконання 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018 рік» доповнити пунктами та викласти 

в наступній редакції: 
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«пункт 2. Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого 

значення сквер «Молодіжний» у межах вулиць Некрасова, Сиваської, 

Толстого та Партизанської»; 

 

«пункт 3. Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого 

значення лісопарк «Бєляєвський» у районі вулиць Волкова 

та Родникової». 

 

 2. Доручити Головному управління житлово-комунального 

господарства визначити розміри фінансового забезпечення та внести 

доповнення до розділу ІІІ «Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги» додатку 3 «Заходи щодо забезпечення 

виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018 рік» проекту рішення міської ради № 1886 

(доопрацьованого) «Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки», 

та викласти в наступній редакції: 

«пункт 2. Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого 

значення сквер «Молодіжний» у межах вулиць Некрасова, Сиваської, 

Толстого та Партизанської»; 

 

«пункт 3. Фінансова підтримка КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» на виготовлення проекту землеустрою щодо організації 

та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого 

значення лісопарк «Бєляєвський» у районі вулиць Волкова 

та Родникової». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
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3. СЛУХАЛИ: 

 

Балакірєву С.М., яка ознайомила членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2019 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської 

ради» та пояснила його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2019 «Про внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради». 

 

Результати голосування: 

«за» – 3, 

«утримались» – 1. 

Рішення не прийнято. 
 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 

Мездріна В.М., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2015 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради 

на 2014-2018 роки» та пояснив його основні положення. 
 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради № 2015 «Про внесення змін 
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до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 

«Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного 

кадастру у складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради № 2012 (доопрацьований) «Про затвердження технічної 

докуменнтації з нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області» та пояснив його основні 

положення. 

 

Одночасно зазначив, що згідно з висновком 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 від 26.06.2018, проект регуляторного 

акта – рішення міської ради «Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області» відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності». 

Згідно з пропозиціями Державної регуляторної служби України 

(лист від 23.06.2018 № 6133/0/20-18), проект рішення міської ради 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області» не містить норм 

регуляторного характеру, а його прийняття не потребує реалізації 

процедур, передбачених Законом України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Пропозиції Державної регуляторної служби України взяти 

до відома. 
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2. Продовжити реалізацію процедур, передбачених Законом України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» під час розгляду та погодження проекту рішення міської ради 

№ 2012 (доопрацьований) «Про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області». 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

6. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 

Кропивницькому» (4 ділянки) та пояснив його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про затвердження ОКВП 

«ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по місту Кропивницькому» (4 ділянки).  
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) 

на конкурентних засадах (земельних торгах)» (об’єкт торгівлі) та пояснив 

його основні положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

 



9 
 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити проект рішення міської ради «Про продаж земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 17-а) на конкурентних засадах (земельних 

торгах)» (об’єкт торгівлі). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

8. СЛУХАЛИ: 

 

Владова Р.П., який ознайомив членів комісії з проектом рішення 

міської ради «Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Гоголя, 29» (складські приміщення) та пояснив його основні 

положення. 
 

 В обговоренні питання взяли участь присутні члени комісії. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити проект рішення міської ради «Про передачу 

Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29» 

(складські приміщення). 
 

Результати голосування: 

«за» – 4 (одноголосно). 

Рішення прийнято. 
 

 

 

 

Голова комісії         О.Шамардін 

 

 

Секретар комісії                   В.Дрига 


