
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  65 

вісімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 08 жовтня 2019 року м. Кропивницький 

 

Вісімнадцяту сесію міської ради сьомого скликання відкриває міський 

голова А.Райкович. 

 

А.Райкович: 

Доброго дня, шановні депутати, члени територіальної громади, 

журналісти! 

 

Депутатів прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

На вісімнадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося                                   

32 депутати. Відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний для проведення 

засідання сесії, є.  

Вісімнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Шановні депутати! 

Шановні присутні! 

Маємо кілька приємних моментів, пов’язаних з життям міста. 

Серед знакових подій останнього часу – Міжнародна виставка 

“АгроЕкспо”. Це справді масштабний іміджевий проект, якому немає рівних 

на Кіровоградщині, власне і в Україні.  

У 2019 році у виставці взяли участь 585 компаній. За чотири дні її 

відвідали більше 45 тисяч осіб і чисельність учасників і відвідувачів зростає із 

року в рік. 

Родзинки виставки – “Покровський ярмарок”, галузеві сесії 

муніципального економічного форуму “Time to invest”. Скрізь були задіяні 

тисячі жителів нашого міста. 
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Це великий колективний продукт, який додає нашому місту вищого 

рейтингу, можливості заявити про себе, ставати знаним і привабливим далеко 

за межами України, оскільки у виставці беруть учать представники інших 

держав. 

Тому ми сьогодні хочемо вручити Подяку Міської ради та її Виконавчого 

комітету міста Кропивницького і засвідчити свою повагу організаторам                     

виставки – товариству з обмеженою відповідальністю “Украгроекспо”.  

 

Міський голова та секретар міської ради вручили  

Подяку директору товариства з обмеженою відповідальністю 

“Украгроекспо” Ігорю Глібку. 

 

Начальник управління молоді та спорту Сергій Колодяжний з трибуни 

оголосив інформацію щодо участі кропивницьких спортсменів у чемпіонатах 

світу з плавання серед спортсменів з вадами слуху та ураженням опорно-

рухового апарату. 

 

Міський голова та секретар міської ради привітали кропивницьких 

спортсменок – плавчинь, Ipину Теpещенко та Даpію Таpасенко - учасниць 

чемпіонату світу в бразильському Сан-Паулу серед спортсменів з вадами слуху 

у складі збірної команди України, та вручили сертифікати для виплати 

одноразової грошової винагороди. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 

 

Г.Важинській, яка від імені мешканців мікрорайону Новомиколаївка 

подякувала міському голові за будівництво арки. 

Порушила проблемні питання мікрорайону:  

незадовільний стан доріг на території садових товариств ‟Аграрник”, 

‟Комунальник” та відсутність тротуарів;  

облаштування окремими мешканцями приватного сектору зливної ями 

на відрізку дороги, вздовж якої рухаються автобуси; 

дорога, зроблена військовою частиною, не поставлена на облік. 

Проінформувала, що у результаті очищення ставку поруч із садовими 

товариствами було порушено екологічну систему, що призвело до відсутності 

води.  

 

С.Кубі, який озвучив результати опитування батьків учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладах міста стосовно часткової оплати 

сніданків. 
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А.Райкович: 

Шановні присутні! 

Громадяни, які записалися на виступ, отримали слово.  

Прошу відповідні підрозділи Виконавчого комітету Міської ради                             

міста Кропивницького взяти на контроль питання, порушені громадянами, 

опрацювати в робочому порядку та надати відповідь.  

У роботі вісімнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Олександр Кришко ‒ голова Фортечної районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Руслан Фросіняк ‒ голова Подільської районної у місті Кропивницькому 

ради; 

Сергій Денисенко ‒ голова Новенської селищної ради; 

мешканці міста, представники громадських організацій, засобів масової 

інформації. 

 

Шановні колеги! 

Нам необхідно обрати третього члена робочої президії сесії з числа голів 

постійних комісій міської ради. 

Пропоную обрати до складу робочої президії голову постійної комісії з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища Олександра Шамардіна. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

Прошу Олександра Сергійовича зайняти місце в робочій президії. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проект порядку денного вісімнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, який складається з 10 загальних                          

та 65 земельних питань. Пропоную проект порядку денного взяти за основу. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
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Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій була запропонована та підтримана 

пропозиція відтермінувати розгляд питань за порядковими № 40, 41 та 42, 

проекти рішень за реєстраційними № 3294 (доопрацьований), 3224 

(доопрацьований) та 3174. 

 

Крім того, депутатами було запропоновано включити до порядку денного 

вісімнадцятої сесії ряд додаткових питань.  

Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову для оголошення 

пропозицій депутатів. 

 

А.Табалов, секретар міської ради: 

Шановні колеги! 

На погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та груп, 

головами постійних комісій мною, як депутатом міської ради, була внесена 

пропозиція включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської 

ради питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2296 ‟Про затвердження Програми 

висвітлення діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2019 рік”, проект рішення без реєстраційного номера. 

Співдоповідачі: С.Якунін, С.Запорожан. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Табалова включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                               

від 31 січня 2019 року № 2296 ‟Про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 

2019 рік”, проект рішення без реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”, проект 

рішення за реєстраційним № 3332 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ 

начальник управління освіти міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”, проект 

рішення за реєстраційним № 3332 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”, проект 

рішення за реєстраційним № 3333 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ 

начальник управління освіти міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”, проект 

рішення за реєстраційним № 3333 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу ”, проект 

рішення за реєстраційним № 3345 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ 

начальник управління освіти міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 
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питання ‟Про затвердження істотних умов договору енергосервісу ”, проект 

рішення за реєстраційним № 3345 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького”, проект рішення за 

реєстраційним № 3366. Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 
включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти міста Кропивницького”, проект рішення за 

реєстраційним № 3366. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про 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”, проект 

рішення за реєстраційним № 3340 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ 

начальник управління соціальної підтримки населення міської ради. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 
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питання ‟Про 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”, проект 

рішення за реєстраційним № 3340 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року               

№ 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (зі змінами)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3344 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                     

№ 759 ‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (зі змінами)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3344 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада                       

2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та 
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протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 3354 (доопрацьований). Доповідач О.Шишко ‒ начальник 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада                       

2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки”, проект рішення за 

реєстраційним № 3354 (доопрацьований). Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 
 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень 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 № 3334 (доопрацьований). Доповідач 

Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень 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 № 3334 (доопрацьований). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 
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А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 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 № 3335 

(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 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 № 3335 (доопрацьований). Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                        

від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, 

проект рішення за реєстраційним № 3336 (доопрацьований). Доповідач 

Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                               

від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”, 

проект рішення за реєстраційним № 3336 (доопрацьований). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження передавальних актів”, проект рішення за 

реєстраційним № 3331. Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління 

культури і туризму міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження передавальних актів”, проект рішення за 

реєстраційним № 3331. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Цертія включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 2025 року”, проект рішення без реєстраційного номера. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 2025 року”, проект рішення без реєстраційного номера. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

 



11 
 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Ю.Деркаченка включити 

до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

врегулювання питань земельних відносин на території міста 

Кропивницького”, проект рішення за реєстраційним № 3350. Доповідач 

В.Пидорич ‒ т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ю.Деркаченка включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

врегулювання питань земельних відносин на території міста 

Кропивницького”, проект рішення за реєстраційним № 3350. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3379. Доповідач В.Пидорич ‒ т.в.о. начальника управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної                                                                   

ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3379. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Бєжана включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про                          

передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                               

по вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3364. Доповідач В.Пидорич ‒ т.в.о. начальника управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про                          

передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                               

по вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)”, проект рішення за 

реєстраційним № 3364. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Ю.Деркаченка включити 

до проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49)”, 

проект рішення за реєстраційним № 3378. Доповідач В.Пидорич ‒ т.в.о. 

начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища міської ради. 
 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Ю.Деркаченка включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49)”, 

проект рішення за реєстраційним № 3378. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутатки міської ради Т.Волкожі включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                                      

пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)”, проект рішення за реєстраційним                        

№ 3330. Доповідач В.Пидорич ‒ т.в.о. начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 
 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутатки Т.Волкожі включити до 

проекту порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки по                         

пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)”, проект рішення за реєстраційним                       

№ 3330. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Чи будуть ще пропозиції щодо проекту порядку денного вісімнадцятої 

сесії міської ради? 

 

С.Бойко, депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Пропоную поставити на голосування пропозицію відтермінувати розгляд 

питань за порядковими № 40, 41 та 42 (проекти рішень за реєстраційними                           

№ 3294, 3224 та 3174). 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію погоджувальної наради з 

керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій 

відтермінувати розгляд питань за порядковими № 40, 41 та 42 (проекти рішень 

за реєстраційними № 3294 (доопрацьований), 3224 (доопрацьований) та 3174). 
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Р.Розгачов, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні колеги! 

Прошу зняти з розгляду питання за порядковим № 31 ‟Про надання 

Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Перемоги (у дворі житлового                          

будинку  № 12)”, проект рішення за реєстраційним № 3020. За вказаною 

адресою неможливо встановити гараж. Це газонна частина. Поряд знаходиться 

станція ГРС та огорожа ДНЗ № 27.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Р.Розгачова зняти з 

розгляду питання за порядковим № 31 ‟Про надання Коржиневському М.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (у дворі житлового будинку № 12)”, проект 

рішення за реєстраційним № 3020. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Шановні колеги! 

У мене є запитання відносно питань, які стосуються гаражів. Виявляється, 

що є багато питань щодо надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок під розміщення гаражів, 

погоджених профільною постійною комісією, які не виносяться на розгляд 

міської ради та розгляд яких відтерміновано. Але розданому депутатам 

проекті порядку денного міститься два таких питання. Можливо треба 

відтермінувати та розглянути їх у комплексі разом з іншими такими ж 

питаннями? 

 

Міський голова надав слово заступнику міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради О.Мосіну. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Ці питання пройшли всі погодження, тому були подані на розгляд. 
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А.Райкович: 

Крім того, це громадяни, які були на особистому прийомі у мене або у 

відповідальних посадових осіб. Тому я надав доручення розібратися та 

вирішити порушені питання. Якщо ми відтерміновуємо розгляд питань 

стосовно гаражів, то я не вбачаю перестороги у цьому питанні. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Шановні депутати! 

Проект рішення № 3063 стосується особи з обмеженими фізичними 

можливостями, афганця. Пропоную не виключити це питання з проекту 

порядку денного.  

 

А.Ларін: 

Чи будемо ми у подальшому розглядати питання стосовно гаражів? До 

мене з цього питання також звертається багато громадян, в тому числі і особи 

з інвалідністю.  

 

А.Райкович: 

Ми не маємо права не розглядати питання, з якими звертаються 

громадяни. Інше питання ‒ якщо прийняте рішення не задовольнятиме 

інтереси громади. Тому взята невелика пауза, щоб профільна постійна комісія 

перевірила ці питання. На минулому засіданні міської ради з розгляду було 

знято не одне, а пакет питань. Відносно цих питань необхідно прийняти 

рішення: погодити або відмовити. Ці питання обов’язково будуть 

розглядатися. 
 

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную проект порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради 

прийняти в цілому зі змінами та доповненнями. 

Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2896 “Про затвердження порядку                           

денного вісімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 
 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду депутатських запитів. 

Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову. 
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А.Табалов, секретар міської ради: 

Протягом міжсесійного періоду до міської ради не надійшло 

депутатських запитів.  

Якщо у депутатів є депутатські запити, прошу оголосити їх особисто.  

 

О.Рокожиця, депутат міської ради (позафракційний), оголосив усний 

депутатський запит щодо виділення додаткових асигнувань на надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста, підготувати та 

винести на розгляд міської ради проект рішення про внесення відповідних 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”. 

 

Ю.Вовк, начальник управління соціальної підтримки населення міської 

ради, надала коментар стосовно використання фінансового ресурсу, 

передбаченого на виконання Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки в частині 

виплати одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста. 

Пояснила, що у 2019 році на надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста передбачено коштів у сумі 6,0 млн грн, з яких використано 

5,443750 грн.  

 

А.Райкович: 

Олександре Леонідовичу (звертається до депутата О.Рокожиці)! 

Ваше побажання почуто. Пропоную вирішити це питання в робочому 

порядку та надати інформацію на наступному засідання міської ради. Зараз на 

порядку денному стоїть низка соціально важливих питань. Але разом з тим, 

необхідно підтримувати громадян, які потребують грошової допомоги.  

Питання буде опрацьовано та внесено пропозиції щодо шляхів його 

вирішення.  

 

С.Бойко, депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо створення зони 

зелених насаджень по вулиці Кропивницького біля будинків № 7, корп. 1, 2. 

Звернув увагу, що у зв’язку із збільшенням інтенсивності руху по цій вулиці, 

зріс рівень загазованості повітря.  

 

А.Райкович: 

Олександре Володимировичу Мосін! 

Надайте розпорядження про проведення відповідних вимірів на 

зазначеній території.  

На мій погляд, на цій ділянці дороги рух збільшився незначною мірою, 

тому рівень загазованості не має вплинути на здоров’я людей.  

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького С.Бойка. Прошу визначитися.  
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Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2897 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького С.Бойка” (додається). 

 

С.Бойко, депутат міської ради (фракція Радикальної Партії Олега 

Ляшка), оголосив депутатський запит (додається) щодо внесення змін до 

Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної 

грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького С.Бойка. Прошу визначитися.  

  

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2898 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького С.Бойка” (додається). 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную наступний порядок розгляду питань порядку денного: 

розглянути загальні питання з основного переліку, питання з додаткового 

переліку, а потім перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних 

відносин з основного переліку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), підняв тему щодо збільшення 

кількості резонансних питань у сфері регулювання земельних відносин, а саме 

виділення земельних ділянок всупереч містобудівній документації, на 
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інженерних комунікаціях, під будівництво гаражів, замість яких планують 

встановлювати МАФи або тимчасові архітектурні споруди. Проінформував, 

що на розгляд міської ради виносяться питання щодо скасування 

рекомендованих ставок оренди, щоб депутати в ‟ручному режимі” 

визначали, яку ставку встановити заявнику, а однакові за функціональним 

призначенням земельні ділянки отримують різні орендні ставки. Висловив 

нарікання щодо неналежної організації роботи постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища головою комісії. Зачитав 

вимоги Регламенту, Положення про постійні комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання. Пояснив, що жодного разу не був 

запрошений на засідання постійної комісії, де розглядалися неоднозначні 

земельні питання, які стосувалися інтересів мешканців його виборчого округу. 

Висловив зауваження до формування переліку питань, які виносяться на 

розгляд комісії. 

Спираючись на вимоги Закону України ‟Про статус депутатів місцевих 

рад”, норми Регламенту Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання, депутат звернувся до голови постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища з пропозицією 

прозвітувати в ході засідання вісімнадцятої сесії міської ради про роботу 

постійної комісії та надати відповіді на запитання.  

 

А.Райкович, прокоментував, що голові постійної комісії з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища потрібно надати термін для 

підготовки звіту.  

 

О.Цертій висловив думку, що голова постійної комісії має володіти 

ситуацією та бути готовим відповісти на запитання депутатів без 

підготовки.  

 

Депутат М.Демченко (позафракційний) виступив на підтримку 

пропозиції депутата О.Цертія з метою запобігти фактам зловживання 

окремими членами постійної комісії службовим становищем.  

 

А.Ларін, член постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, запитав, чи є звернення до органів 

прокуратури або правоохоронних органів за фактами вчинення корупційних 

дій членами постійної комісії. Пояснив, що депутат з правом дорадчого 

голосу має право бути присутнім на будь-якому засіданні постійної комісії. 

Зауважив, що представник фракції політичної партії ‟Всеукраїнське 

об’єднання ‟Батьківщина” входить до складу постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 
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та охорони навколишнього природного середовища. Надав інформацію, що 

рішення постійної комісії носять рекомендаційний характер. Закликав 

депутата О.Цертія до спілкування з повагою. 

 

О.Цертій відповів, що має зауваження лише до роботи голови постійної 

комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

Озвучив нарікання стосовно незрозумілого підходу у формуванні порядку 

денного засідання комісії. Наголосив, що депутатів зобов’язані запрошувати 

на засідання, якщо у порядку денному містяться питання, які зачіпають 

інтереси мешканців відповідного виборчого округу. Повторно запропонував 

голові постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, 

реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища прозвітувати та відповісти на запитання.  

 

М.Демченко висловив своє відношення стосовно формування складу 

постійних комісій міської ради. 

 

А.Ларін пояснив, яким чином організована робота постійної комісії 

міської ради постійної комісії міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища. Звернув увагу, що на одному засіданні 

постійної комісії можуть розглядатися питання, які стосуються всіх 

виборчих округів, тому технічно дуже складно організувати запрошення 

депутатів до участі в засіданні постійної комісії щотижня. Запросив всіх 

депутатів щосереди з 13.00 до 17.00 брати участь у засіданнях постійної 

комісії або переглядати онлайнтрансляцію в мережі Інтернет.  

 

О.Цертій відповів, що немає технічної складності у тому, щоб згідно з 

нормами Регламенту запрошувати депутатів на засідання постійної комісії.  

 

А.Табалов, секретар міської ради, надав інформацію, що роботу 

постійних комісій міської ради організовує управління апарату міської ради. 

Зауважив, що засідання постійних комісій міської ради сьомого скликання є 

найпрозорішими та найвідкритішими за весь час існування міської ради. 

Доручив управлінню апарату міської ради запрошувати на засідання 

постійної комісії з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

абсолютно всіх депутатів, виборчих округів яких стосуються питання 

порядку денного.  

 

О.Цертій, А.Табалов обговорили моменти, пов’язані із запрошенням 

депутатів від виборчих округів на засідання постійної комісії міської ради з 

питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища. 
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С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), підтримав пропозицію депутата О.Цертія щодо звіту голови 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища.  

 

А.Ларін зауважив, що депутат О.Цертій під час погоджувальної наради 

з керівниками депутатських фракцій та груп, головами постійних комісій мав 

змогу запропонувати голові постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища підготувати звіт про роботу 

і тоді б голова комісії мав час підготуватися.  

 

О.Цертій прокоментував виступ депутата А.Ларіна та пояснив 

підстави стосовно внесення пропозиції щодо звіту голови постійної комісії 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

В.Смірнов, депутат міської ради (фракція ‟Об’єднання 

‟САМОПОМІЧ”), озвучив свою позицію стосовно підготовки та розгляду 

питань щодо регулювання земельних відносин, які виносяться на розгляд 

міської ради. Відмітив позитивні моменти, а саме впровадження 

онлайнтрансляцій засідань постійної комісій, наочну демонстрацію схем 

розташування земельних ділянок на карті під час розгляду земельних питань 

у сесійній залі. Разом з тим, зауважив, що депутати мають змогу детально 

ознайомитися з інформацією щодо земельних ділянок лише під час засідань 

постійних комісій. Висловив думку, що питання прозорості підготовки 

земельних питань на розгляд міської ради не зрушено з місця. Звернув увагу, 

що у міській раді продовжує застосовуватись практика внесення земельних 

питань до порядку денного сесій з голосу. Підтримав думку, що коректно               

було б надати змогу голові постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища підготувати звіт про роботу. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, висловив свою думку щодо 

пропозиції депутата О.Цертія, а саме, що відповідно до вимог Регламенту та 

Положення про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання голова постійної комісії міської ради за місяць до закінчення річного 

терміну обрання на посаду (або достроково на вимогу міської ради) надає 

звіт про діяльність постійної комісії на засіданні міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія щодо звіту голови 

постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 6, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.37. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Після перерви зареєструвалося 28 депутатів, відсутні 15 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

 

Шановні присутні! 

Під час перерви мені стало відомо, що сьогодні пішов з життя Почесний 

громадянин міста Кропивницького, заслужений лікар України Володимир 

Яриніч. 

Прошу вшанувати його пам'ять хвилиною мовчання. 

 

Шановні депутати! 

Чи є у вас заяви, оголошення, запитання? 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), подякував 

виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, керівництву                            

ПАО ‟НПП ‟Радий” за сприяння у проведенні свята мікрорайону 

Новоолексіївки. 

 

Далі депутат вкотре порушив тему щодо необхідності облаштування 

тротуарних доріжок у мікрорайоні Новоолексіївки та продемонстрував 

відповідні відеоматеріали на екрані проектора. Проінформував, що                       

у 2017 році міська рада з цього питання підтримала депутатський запит, 
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який досі не виконаний. Висловив прохання до міського голови звернути увагу 

на вирішення порушеного питання.  

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував, що 

вихідними у мікрорайоні Новомиколаївка сталася аварійна ситуація, 

внаслідок якої без водопостачання залишились декілька багатоповерхових 

будинків. Подякував Головному управлінню житлово-комунального 

господарства, працівникам ЖЕО № 1 та Кропивницького ВКГ, які впродовж 

двох діб ліквідовували аварію. Повідомив, що фундамент будинку                                           

по вул. Тельмана, 10 почав просідати. Звернувся з проханням доручити 

відповідним виконавчим органам міської ради максимально швидко виїхати на 

місце, провести обстеження та надати пропозиції щодо ліквідації 

аварійності будинку.  

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), запропонував не 

виносити на обговорення міської ради питання, які можна вирішити на рівні 

виконавчих органів, та перейти до розгляду питань порядку денного.  

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

нагадав про необхідність виконання рішення міської ради від 27.11.2018                                  

№ 2010 ‟Про використання червоно-чорного прапору на території міста 

Кропивницького” 14.10.2019. Проінформував, що відповідне депутатське 

звернення було надіслано керівникам всіх комунальних підприємств міста. 

Звернувся до міського голови з проханням надати відповідні доручення 

керівнику КП ‟Благоустрій”.  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про передачу 

пожежних гідрантів”. Проект рішення за реєстраційним № 3275. Доповідач 

С.Коваленко ‒ начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2899 “Про передачу пожежних гідрантів” 

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

надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3292. Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2900 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                                              

м. Кропивницького приватизованих квартир” (додається).  
 

А.Райкович: 
Шановні депутати! 

Пропоную відтермінувати розгляд питання “Про внесення змін до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

‟Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік”, проект рішення за 

реєстраційним № 3293 (доповідач Л.Бочкова ‒ начальник фінансового 

управління міської ради). Зараз заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради готує додатковий проект рішення з метою 

врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону 

2019/2020 року. 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в  

м. Кропивницькому у жилі будинки”. Проект рішення за реєстраційним                    

№ 3315. Доповідач І.Мартинова ‒ т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури міської ради. 

 

І.Мартинова, т.в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури міської ради, доповіла по проекту рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2901 “Про переведення садових (дачних) 

будинків у садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки” 

(додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 ‟Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького” (зі змінами)”. Проект рішення за реєстраційним № 

3094 (доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління 

капітального будівництва міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2902 “Про внесення змін до рішення міської 

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

та штати апарату Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького”                              

(зі змінами)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня                     

2019 року № 2276 ‟Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького                                                            

на 2019 – 2021 роки”. Проект рішення за реєстраційним № 3318 

(доопрацьований). Доповідач С.Білокінь ‒ начальник управління капітального 

будівництва міської ради.  

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2903 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 ‟Про 

затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки” 

(додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб”. Проект рішення за реєстраційним № 3317 

(доопрацьований). Доповідач Т.Ломова ‒ т.в.о. директора департаменту з 

питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління 

економіки міської ради. 

Надійшла пропозиція 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” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2904 “Про визначення мінімальної вартості 

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

(додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним                       

№ 3320. Доповідач Т.Ломова ‒ т.в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління 

економіки міської ради. 

 

Т.Ломова, т.в.о. директора департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління економіки 

міської ради: 

Враховуючи пропозицію юридичного управління міської ради, 
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пропонується внести зміни до даного проекту рішення, а саме визначити 

розробником регуляторного акта юридичне управління Міської ради                              

міста Кропивницького. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі зміною. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2905 “Про доповнення Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3316 (доопрацьований). Доповідач Т.Ломова ‒ т.в.о. 

директора департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління економіки міської ради. 

 

Т.Ломова, т.в.о. директора департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальника управління економіки 

міської ради: 

Відносно даного проекту рішення надійшла аналогічна пропозиція, а саме 

визначити розробником регуляторного акта юридичне управління Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі зміною. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2906 “Про затвердження Плану діяльності 

Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2020 рік” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                                                  

від 31 січня 2019 року № 2296 ‟Про затвердження Програми висвітлення 

діяльності Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету              

на 2019 рік”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                       

С.Якунін ‒ начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 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” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2907 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2296 ‟Про 

затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3332 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2908 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 
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затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3333 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2909 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3345 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2910 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним                  

№ 3366. Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти міської ради. 

 

Л.Костенко, начальник управління освіти міської ради, пояснила, що до 

кінця 2019 року на організацію безкоштовного харчування учнів 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти міста Кропивницького в міському 

бюджеті не вистачає коштів. Зауважила, що учні пільгових категорій будуть 

харчуватися безкоштовно. Надала інформацію про організацію харчування 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців дошкільних 

навчальних закладів в інших містах України. Пояснила, що проектом рішення 
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пропонується до кінця 2019 року перейти на змішану систему фінансування 

харчування, а саме: за рахунок коштів міського бюджету ‒ 40 %, за рахунок 

батьків ‒ 60 %. На запитання депутата С.Бойка про перестороги та причини 

виникнення такої ситуації, відповіла, що рішення про безкоштовне харчування 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти міста встановлюють 

депутати. Звернула увагу, що в інших містах України така пільга відсутня, 

тобто безкоштовно харчуються лише пільгові категорії дітей. 

 

А.Райкович: 
Шановні депутати! 

Дане питання є однозначно складним. Пропоную відтермінувати розгляд 

проекту рішення за реєстраційним № 3366 до наступної сесії міської ради, на 

якій буде проводитись коригування міського бюджету за підсумками його 

виконання 10 місяців 2019 року. У разі, якщо не буде можливості врегулювати 

це питання на користь дітей, ми розглянемо даний проект рішення. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

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” (зі змінами)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3340 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” –3. 

 

Прийнято рішення № 2911 “Про 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” (зі змінами)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759  

‟Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки” (зі змінами)”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3344 (доопрацьований). Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник 

управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2912 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 ‟Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей                                         

на 2017-2019 роки” (зі змінами)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 

‟Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки” (зі змінами). Проект рішення за 

реєстраційним № 3354 (доопрацьований). Доповідач О.Шишко ‒ начальник 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

 

О.Шишко, начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами 

міської ради: 

У зв’язку з технічною помилкою пропоную внести зміни до підпункту 6 

пункту 1 даного проекту рішення, а саме: 

цифри ‟1 500,0” замінити на ‟2 200,0”, цифри ‟1 486,5” замінити на 

‟2 186,5” 

та внести відповідні зміни до нової редакції Заходів з реалізації Міської 

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”                                          

на 2017-2020 роки. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2913 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 ‟Про затвердження Міської 

програми профілактики та протидії злочинності ‟Безпечне місто”                           

на 2017-2020 роки” (зі змінами) (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень 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 № 3334 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                                     

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2914 “Про внесення змін та доповнень 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).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін та доповнень до рішення міської ради 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 № 3335 

(доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2915 “Про внесення змін та доповнень до 

рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 ‟Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 12 липня                  

2018 року № 1765 ‟Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3336 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                                         

т.в.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2916 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 ‟Про 

затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження передавальних актів”. Проект рішення за реєстраційним № 3331. 

Доповідач А.Назарець ‒ начальник управління культури і туризму міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2917 “Про затвердження передавальних актів” 

(додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 2025 року”. Проект рішення без реєстраційного номера. 

Доповідач О.Цертій ‒ депутат міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), зупинився на ключових та 

принципових фактах, які слугували підставою для підготовки проекту 

рішення “Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення до 2025 року”, ознайомив з основними тезами звернення, 

проінформував про світовий досвід відкриття ринку землі, пояснив ризики, 

закладені у проекті закону України ‟Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”, та 

зачитав вирішальну частину звернення. 

 

М.Бєжан, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”), запропонував 

звернутися з порушеного питання не до Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, а до Кіровоградської обласної ради, яка 

має у комунальній власності значну кількість земель сільськогосподарського 

призначення. 

 

О.Цертій не погодився з пропозицією депутата М.Бєжана та наголосив, 

що Міська рада міста Кропивницького, як колегіальний орган, має висловити 

свою позицію та виборців щодо відкриття ринку землі.  

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (позафракційна), підтримала 

позицію депутата М.Бєжана, що вирішення питань щодо встановлення 

мораторію на продаж землі не відноситься до компетенції міської ради, та 

також запропонувала звернутись з цього питання до Кіровоградської 

обласної ради. 
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О.Цертій наголосив, що до Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України має надійти звернення щодо продовження 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення від 

представників всіх колегіальних органів, які діють на території країни. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що питання 

ринку землі буде вирішуватись Верховною Радою України, погодився, що 

питання стосовно припинення мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення не на часі. Запропонував у резолютивній 

частині звернення виключити пункт 3. Пояснив своє бачення питання та 

звернув увагу на непоінформованість громадян щодо питання землі. 

 

О.Цертій запропонував взяти за основу текст звернення та 

проголосувати стосовно внесення до нього змін. Пояснив позицію політичної 

парті ‟ВО ‟Батьківщина” у Верховній Раді України, яка завжди відстоювала 

ідею щодо створення прозорого ринку землі.  

 

Депутати С.Капітонов (голова фракції ВО ‟Свобода”), М.Демченко 

(позафракційний) виступили на підтримку питання щодо продовження 

мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення                                       

до 2025 року.  

Разом з тим, С.Капітонов виступив проти винесення питання зняття 

мораторію на продаж землі на всеукраїнський референдум. Висловив позицію 

партії ВО ‟Свобода” щодо розв’язання цього питання. Навів статистичні 

дані щодо перебування земель сільськогосподарського призначення у 

державній власності в інших країнах світу. Запропонував взяти проект 

рішення за основу. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 7, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 
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Фракція/група         За  Пр Утр Н/г 

Раз  

 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”      2     0     0     0     2  

‟НАШ КРАЙ”        5     0     0     0     5  

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”    4     0     0     0     4  

УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”  2     0     1     0     3  

Радикальна Партія Олега Ляшка     2     0     0     0     2  

‟Об’єднання ‟САМОПОМІЧ”      1     0      1     0     2  

‟Рідне місто”        1     0     1     1     3  

‟ВО ‟Свобода”        2     0     0     0     2  

Позафракційні        9     1     0     2    12  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Пропоную зараз розглянути питання ‟Про врегулювання питань, 

пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону 2019/2020 року”. Проект 

рішення без реєстраційного номера.  

Надаю слово заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіну. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради: 

Шановні депутати! 

Наш представник перебуває в НАК ‟Нафтогаз України”, щоб підписати  

відповідні договори реструктуризації і отримати номінації на новий 

опалювальний сезон. Станом на минулу п'ятницю усі домовленості нами було 

дотримано. Проте згодом з'явилася інформація про додаткову суму –                                   

19 100 тис. грн. Вносити зміни до міського бюджету не потрібно, але врахувати 

цю суму потрібно. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Міською радою було повернуто цілісний майновий комплекс                                          

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” до комунальної власності міста. Зі 

сторони технічного балансу повернення відбулося, основні фонди прийняті на 

баланс КП ‟Теплоенергетик”. Фінансовий баланс на сьогоднішній день 

уточнюється.  

Колишній орендар ЦМК зволікає з передачею фінансового балансу, а 

саме визнання всіх боргових зобов’язань. Наша точка зору, в тому числі 

юридичного, фінансового управління міської ради ‒ зобов’язання повинні 

бути підтвердженими судовими рішеннями, тобто підписання фінансового 

балансу може відбутися тільки після винесення судових рішень. 
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Але НАК ‟Нафтогаз України”, виставивши суму попередньої фінансової 

заборгованості в розмірі 232,0 млн грн, скорегував її на +19,100 млн грн 

(штрафні санкції, накладені на ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”) та 

вимагає підписання відповідних боргових зобов’язань.  

Тому звертаємося до депутатів з проханням надати право на підписання 

відповідних боргових зобов’язань (зачитав проект рішення).  

 

Шановні колеги! 

Надійшла пропозиція включити питання ‟Про врегулювання питань, 

пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону 2019/2020 року” до 

порядку денного вісімнадцятої сесії міської ради. Проект рішення без 

реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до голосування за питання порядку денного “Про 

врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального сезону 

2019/2020 року”. Проект рішення без реєстраційного номера. Доповідач                

О.Мосін ‒ заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради.  

Надійшла пропозиція 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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2918 “Про врегулювання питань, пов’язаних з 

підготовкою до опалювального сезону 2019/2020 року” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 3293. Доповідач                                  

Л.Бочкова ‒ начальник фінансового управління міської ради. 
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Бочкова, начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

Проектом рішення передбачається залучення субвенції з державного та 

обласного бюджетів. Але відносно залучення субвенції на будівництво 

мультифункціонального майданчика є уточнення, а саме проектом рішення 

була передбачена сума 750,0 тис грн, але розпорядженням 

облдержадміністрації визначена сума в розмірі 640, 585 тис грн. Прошу згоди 

депутатів на заміну вказаної суми відповідно до розпорядження ОДА. 

Крім того, постійною комісією міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку було 

запропоновано врахувати у проекті рішення перерозподіл видатків на 

виконання Заходів з реалізації Міської програми профілактики та протидії 

злочинності ‟Безпечне місто” на 2017-2020 роки: збільшити видатки на інші 

заходи громадського порядку та безпеки (+9 000,0 грн), а саме на заходи з 

електроспоживання системами відеоспостереження за рахунок зменшення 

видатків субвенції з міського бюджету державному бюджету Департаменту 

патрульної поліції. 

 

В.Яремчук, депутатка міської ради (позафракційна): 

Шановні колеги! 

Є пропозиція щодо перерозподілу коштів громадського бюджету 

відносно минулорічного проекту-переможця, а саме зняти з управління 

капітального будівництва на цільову субвенцію селищу Новому. Є відповідне 

звернення Новенської селищної ради, надане фінансовому управлінню міської 

ради. 

 

О.Краснокутський, голова постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку: 

Шановна Любове Тимофіївно! 

Сьогодні депутатами було прийнято рішення щодо збільшення 

асигнувань на виконання Програми висвітлення діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік. Розумію, що зараз на 

цю суму в розмірі близько 400,0 тис. грн бюджет міста було розбалансовано. 

Але зараз ці кошти не будуть винайдені, тому що немає додаткового ресурсу. 

Пропоную винайти джерело фінансування та додати ці кошти у листопаді на 

наступному засіданні міської ради.  

Є пропозиція підтримати проект рішення зі змінами, озвученими 

Л.Бочковою. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому з урахуванням пропозицій фінансового управління міської ради. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2919 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 ‟Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік” (додається). 
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду питань порядку денного щодо регулювання 

земельних відносин.  

Питання опрацьовані управлінням земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища, профільною постійною комісією, 

профільним заступником міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради.  

Доповідач В.Пидорич ‒ т.в.о. 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 міської ради. 

Розглядаємо питання ‟Про врегулювання питань земельних відносин на 

території міста Кропивницького”. Проект рішення за реєстраційним № 3350. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2920 “Про врегулювання питань земельних 

відносин на території міста Кропивницького” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                                      

по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3379. 

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка продемонстрував на схемі місце розташування земельної ділянки.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2921 “Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку                                 

№ 29)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                       

по вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3364. 

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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2922 “Про передачу Волохову О.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Олексія Волохова (напроти будинку                    

№ 9/1)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
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відведення земельної ділянки по вул. Козацькій (навпроти будинку № 49)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3378. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2923 “Про надання Родіонову О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Козацькій (навпроти будинку № 49)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 3330. 

Надійшла пропозиція 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” – 9. 

 

Прийнято рішення № 2924 “Про передачу Миронюк Н.І. безоплатно 

у власність земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку                               

№ 38-а)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3027. 

Надійшла пропозиція 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. 



41 
 

Прийнято рішення № 2925 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3283. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Будніковій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2937. 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2926 “Про надання Будніковій О.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Сірка (біля будинку № 22)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Федотову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3067. 

Надійшла пропозиція 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” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2927 “Про надання Федотову А.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гетьмана Сагайдачного, 10” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність земельної ділянки                                                               

по вул. Луганській, 4-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3308 

(доопрацьований). 

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2928 “Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3227 (доопрацьований). 

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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2929 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3113 (доопрацьований). 

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 № 2930 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про передачу 

Вербенку О.А. безоплатно у власність земельних ділянок по                                                    

вул. Чайковського, 9”. Проект рішення за реєстраційним № 3214. 

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 № 2931 “Про передачу Вербенку О.А. безоплатно 

у власність земельних ділянок по вул. Чайковського, 9” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у власність земельної ділянки                                        

по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3166. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 12, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Бондару В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волгоградській, 17”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2625. 

Надійшла пропозиція 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” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2932 “Про надання Бондару В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волгоградській, 17” (додається).  
 

А.Райкович: 
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. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Виговського (біля будинку                                

№ 47-а)”. Проект рішення за реєстраційним № 2941. 

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” – 4. 
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Прийнято рішення № 2933 “Про надання Алієвій Л.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а)” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Демченку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 11-а”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3056. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2934 “Про надання Демченку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 11-а” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 65)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2624. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2935 “Про надання Ганжі Л.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Полтавській (біля будинку № 65)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Носовській Н.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2942. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2936 “Про надання Носовській Н.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Завгородньому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку 

№ 85)”. Проект рішення за реєстраційним № 3057. 

Надійшла пропозиція 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 № 2937 “Про надання Завгородньому І.В. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Великій Пермській (біля будинку № 85)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Глинки”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3148. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), зауважив, що у 

проекті рішення № 3148 не вказана прив’язка земельної ділянка. 

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Земельна ділянка розташована по вулиці Глинки на схилі зі сторони 

кар’єру.  
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До даного проекту рішення пропонується внести зміни, а саме змінити 

площу земельної ділянки ‟ 0,1200 га” на ‟0,0800 га”. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому зі зміною. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 2938 “Про надання Журавці О.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Глинки” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3144. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2939 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3197. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 2940 “Про надання Пацюк Г.К. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3063. 

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” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2941 “Про надання Юрченку В.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1)” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної ділянки                                     

по вул. Андріївській (біля будинку № 10-а)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2651. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

 

Прийнято рішення № 2942 “Про передачу Задворньому В.К. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля 

будинку № 10-а)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Михайлюку Ю.П. безоплатно у власність земельної ділянки                                  

по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3141. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 19, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на 30 хвилин. 

 

Після перерви о 16.18. 

 

Шановні колеги! 

Прошу зайняти робочі місця та зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

 Після перерви зареєструвалося 26 депутатів, відсутні 17 депутатів. 

Кворум, необхідний для продовження роботи сесії, є. 

Розглядаємо питання порядку денного “Про передачу Воленко Т.Й. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля 

будинку № 30)”. Проект рішення за реєстраційним № 3142. 

Надійшла пропозиція 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” – 5. 

Не прийнято. 

 

Надійшла пропозиція переголосувати питання “Про передачу                        

Воленко Т.Й. безоплатно у власність земельної ділянки по                                                 

вул. Академіка Корольова (біля будинку № 30)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3142. Ставлю на повторне голосування дане питання. Прошу 

голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2943 “Про передачу Воленко Т.Й. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку                         

№ 30)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Профатилу О.В. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського (біля будинку № 12-а)”. Проект рішення за реєстраційним                        

№ 2914 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2944 “Про передачу Профатилу О.В. у 

власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 

№ 12-а)” (додається). 

  

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по проспекту Перемоги (біля території ЗОШ № 20)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2650. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2945 “Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно 

у власність земельної ділянки по проспекту Перемоги (біля території                         

ЗОШ № 20)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність земельної ділянки на 

перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2849. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2946 “Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки на перехресті вулиць Хабаровської та 

Кримської, право власності на яку набувається на аукціоні”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3221. 

 

Депутати міської ради Шамардін О.С. (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), Шамардіна К.О. (голова 

міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”) проінформували про конфлікт інтересів у 

даному питанні та заявили, що не братимуть участі у голосуванні 

(додаються письмові заяви). 

 

А.Райкович: 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2947 “Про затвердження земельної ділянки на 

перехресті вулиць Хабаровської та Кримської, право власності на яку 

набувається на аукціоні” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в, право оренди на 

яку набувається на аукціоні”. Проект рішення за реєстраційним № 3277. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2948 “Про затвердження земельної ділянки по                              

просп. Винниченка, 1-в, право оренди на яку набувається на аукціоні” 

(додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                                                       

по пров. Курінному, 29”. Проект рішення за реєстраційним № 3290. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2949 “Про надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3291 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2950 “Про надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                         

“Про надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                                             

вул. Генерала Родимцева, 106”. Проект рішення за реєстраційним № 3181. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2951 “Про надання Підлубному М.П. дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

оформлення права оренди по вул. Братиславській, 7-в”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3055 (доопрацьований). 

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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2952 “Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права 

оренди по вул. Братиславській, 7-в” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення                                     

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                

по пров. Гайдамацькому (біля будинку № 12)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3253. 

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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2953 “Про надання                                                                   

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по пров. 

Гайдамацькому (біля будинку № 12)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Руслана 

Слободянюка (біля будинку № 213-в)”. Проект рішення за реєстраційним                            

№ 3220. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2954 “Про надання                                                                   

ПрАТ ‟Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                                           

вул. Руслана Слободянюка (біля будинку № 213-в)” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в”. Проект рішення 

за реєстраційним № 3267 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2955 “Про надання ТОВ ‟ФМ-Альянссервіс” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                                       

(на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3050. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 6. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ТОВ ‟Геліос-1” в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3051. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 15, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 9. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по                                                                         

вул. Миколи Левитського, 18”. Проект рішення за реєстраційним № 3047. 

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка пояснив підстави щодо підготовки проекту рішення № 3047. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція 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” – 7. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” в оренду земельної ділянки                                                       

по вул. Михайлівській (біля будинку № 1-а)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 3287. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2956 “Про передачу ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 1-а)” 

(додається).  
 



57 
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3156 (доопрацьований). 

 

А.Ніжнікова, депутатка міської ради (позафракційна): 

Поясніть підстави щодо встановлення термінів оренди земельних 

ділянок, зазначених у пунктах 4, 5 проекту рішення, на 25 років.  

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

Терміни оренди встановлені відповідно до поданих заяв. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція внести зміни до даного проекту рішення, а саме у 

пунктах 4, 5 строк оренди земельної ділянки ‟25 років” замінити                                           

на ‟10 років”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2957 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому”. 

Проект рішення за реєстраційним № 3205. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2958 “Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по місту Кропивницькому” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення КП ‟Універсал 2005” права користування земельною ділянкою в 

районі вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2819 (доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2959 “Про припинення КП ‟Універсал 2005” 

права користування земельною ділянкою в районі                                                                     

вул. Генерала Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення ТОВ ‟Авіатор” права користування земельною ділянкою                                       

по вул. Добровольського, 15”. Проект рішення за реєстраційним № 2970. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2960 “Про припинення ТОВ ‟Авіатор” права 

користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 15” 

(додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Чорній Н.М. права користування земельною ділянкою                                                       

по вул. Куроп’ятникова, 23”. Проект рішення за реєстраційним № 3015 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2961 “Про припинення Чорній Н.М. права 

користування земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23” 

(додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

припинення Чорному О.Є. права користування земельною ділянкою                                        

по вул. Куроп’ятникова, 23”. Проект рішення за реєстраційним № 3016 

(доопрацьований). 

Надійшла пропозиція 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. 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля скверу ‟Центральний”)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2678. 

Надійшла пропозиція 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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2962 “Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській 

(біля скверу ‟Центральний”)” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 

по вул. Велика Перспективна, 9-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3052. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                               

“Про припинення права користування земельною ділянкою та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки                                        

по вул. Бєляєва, 7-г”. Проект рішення за реєстраційним № 3179. 

 

Дрига В.В., депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), проінформував про 

конфлікт інтересів у даному питанні та заявив, що не братиме участі у 

голосуванні. 
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А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2963 “Про припинення права користування 

земельною ділянкою та надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-г” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ ‟УКРАЇНА - ЦЕНТР” дозволу на передачу 

в суборенду земельних ділянок по м. Кропивницькому”. Проект рішення за 

реєстраційним № 2796. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2964 “Про надання ТОВ ‟РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ 

‟УКРАЇНА - ЦЕНТР” дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ ‟ВКФ ‟КІРОВОГРАДТАРА” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Менделєєва, 84”. Проект рішення за реєстраційним № 3077. 

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” – 3. 
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Прийнято рішення № 2965 “Про надання                                                                              

ТОВ ‟ВКФ ‟КІРОВОГРАДТАРА” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 84” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання ТОВ фірмі ‟ЕКСІМСЕРВІС” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Аджамській, 5-а”. Проект рішення за реєстраційним № 3076. 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2966 “Про надання ТОВ фірмі 

‟ЕКСІМСЕРВІС” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                                          

по вул. Аджамській, 5-а” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                   

“Про надання ДП ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР”                                                                    

ВАТ ‟ДАК ‟АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 15”. Проект рішення за реєстраційним                                          

№ 2948 (доопрацьований). 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2967 “Про надання ДП ‟КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАВТОДОР” ВАТ ‟ДАК ‟АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ                             

УКРАЇНИ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                

по вул. Аджамській, 15” (додається).  
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по м. Кропивницькому”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 2949 (доопрацьований). 

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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2968 “Про надання СЛУЖБІ 

АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

м. Кропивницькому” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                  

“Про передачу Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області                                   

та ДП ‟Кіровоградський облавтодор” ВАТ ‟ДАК ‟Автомобільні дороги 

України” у постійне користування земельної ділянки по вул. Полтавській, 38”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2950 (доопрацьований). 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2969 “Про передачу Службі автомобільних 

доріг у Кіровоградській області та ДП ‟Кіровоградський облавтодор”                                           

ВАТ ‟ДАК ‟Автомобільні дороги України” у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 38” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу ПАТ ‟НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 

УКРАЇНИ” у постійне користування земельних ділянок по вул. Садовій, 88”. 

Проект рішення за реєстраційним № 2990. 
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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” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2970 “Про передачу ПАТ ‟НАЦІОНАЛЬНА 

СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ” у постійне 

користування земельних ділянок по вул. Садовій, 88” (додається).  
 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Коваленку М.Є. цільового призначення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 153”. Проект рішення за реєстраційним № 3069. 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний), запитав чи є 

застереження щодо даного проекту рішення, а також чи погоджено це 

питання із сусідніми землекористувачами.  

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, проінформував, що 

зазначена земельна ділянка перебуває у власності заявника.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що зазначена земельна ділянка перебуває у власності 

заявника, тому він має право розробити проектну документацію щодо зміни 

її цільового призначення під будівництво та обслуговування будівель торгівлі, 

але відповідно до плану зонування території міста ця територія відноситься 

до зони житлової забудови. Зауважив, що даний проект рішення та проект 

рішення міської ради за реєстраційним № 2992 стосуються зміни цільового 

призначення земельних ділянок під розміщення станцій технічного 

обслуговування. 

 

А.Райкович: 

Прошу в подальшому більш детально розглядати такі питання. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проект рішення за 

основу і в цілому. Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про зміну 

Горшанову О.В. цільового призначення земельної ділянки по                                                        

вул. Канізькій, 2/91”. Проект рішення за реєстраційним № 2992. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 4, 

“не голосували” – 4. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25”. Проект 

рішення за реєстраційним № 2786. 

Надійшла пропозиція 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” – 2. 

 

Прийнято рішення № 2971 “Про затвердження ТОВ ВКФ ‟Спліт” 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25” (додається).  
 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017                     

№ 1297”. Проект рішення за реєстраційним № 3199. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення за основу і в 

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

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2972 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1297” (додається).  

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3312 (доопрацьований). 

 

Депутати міської ради Шамардін О.С. (голова фракції політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), Шамардіна К.О. (голова 

міжфракційного об’єднання ‟Рівні можливості”, фракція ‟Рідне місто”, 

депутатська група ‟Рідний край”), Дрига В.В. (голова фракції політичної 

партії ‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”) проінформували про 

конфлікт інтересів у даному питанні та заявили, що не братимуть участі у 

голосуванні (письмові заяви депутатів О.Шамардіна, К.Шамардіної 

додаються). 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція 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 № 2973 “Про внесення змін до рішень Міської 

ради міста Кропивницького” (додається). 

  

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15.03.2017 № 864”. Проект рішення 

за реєстраційним № 2964 (доопрацьований). 

 

В.Пидорич, т.в.о начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, відповів на запитання 

депутатки А.Ніжнікової про підстави щодо підготовки проекту рішення.  
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А.Райкович: 

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” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2974 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 15.03.2017 № 864” (додається).  
 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Під час перерви до мене звернулися депутати з проханням повернутися 

до розгляду деяких питань, які не набрали необхідну кількість голосів. Прошу 

депутатів озвучити свої пропозиції. 

 

А.Ларін, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до розгляду питань за порядковими № 50, 51, 52 

(проекти рішень за реєстраційними № 3050, 3051, 3047). Якщо ці питання не 

будуть прийняті, місто недоотримає кошти. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Ларіна повернутися до 

голосування відносно питань за порядковими № 50, 51, 52. Прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

Не прийнято. 

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування відносно питання за порядковим                     

№ 33 (проект рішення за реєстраційним № 3141). 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Кролевця повернутися до 

голосування відносно питання за порядковим № 33. Прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 0. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Розглядаємо питання “Про передачу Михайлюку Ю.П. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13,                      

корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 3141. 

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” – 0. 

 

Прийнято рішення № 2975 “Про передачу Михайлюку Ю.П. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля 

будинку № 13, корп. 1)” (додається).  
 

М.Бєжан, депутат міської ради (голова фракції політичної партії 

‟УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ ‒ УКРОП”): 

Шановні депутати! 

Прошу повернутися до голосування стосовно питання за порядковим                       

№ 59 (проект рішення за реєстраційним № 3016). 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Бєжана повернутися до 

голосування стосовно питання за порядковим № 59. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 
Розглядаємо питання “Про припинення Чорному О.Є. права 

користування земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23”. Проект 

рішення за реєстраційним № 3016 (доопрацьований). 
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Надійшла пропозиція 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 № 2976 “Про припинення Чорному О.Є. права 

користування земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23” 

(додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Різне”. 

Чи є бажаючі виступити? Немає. 

 

Шановні депутати! 

Питання, включені до порядку денного вісімнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, розглянуті. 

Дякую за роботу. 

 

Вісімнадцята сесія Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошується закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 

  

 


