
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

П Р О Т О К О Л  №  66 

першого засідання дев’ятнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

 

від 19 листопада 2019 року м. Кропивницький 

 

Дев’ятнадцяту 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 дев’ятнадцяту сесію міської ради прибуло та зареєструвалося                                   

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

засідання сесії, є.  

Дев’ятнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання оголошую відкритою. 

 

(Звучить Державний Гімн України) 

 

Шановні депутати! 

На адресу міської ради надійшло повідомлення про створення 

депутатської групи ‟Опозиційна платформа ‒ За життя” в Міській ради                          

міста Кропивницького сьомого скликання (додається). 

А.Райкович зачитав повідомлення та оголосив персональний склад 

новоствореної депутатської групи. 

 

Відповідно до вимог Регламенту Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання міський голова надав слово громадянам міста, які 

записалися на виступ: 
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О.Мєдвєдєву, який озвучив своє бачення стосовно історії походження 

червоно-чорного прапора та виступив проти його використання міською 

радою. Депутат С.Капітонов емоційно відреагував щодо озвученої 

інформації. 

Т.Танькиній, яка від імені мешканців житлового будинку по                                    

вул. В’ячеслава Чорновола, 12/1 звернулася до депутатів міської ради з 

проханням передбачити у відповідній профільній програмі на 2020 рік ремонт 

фасаду, покрівлі та утеплення стін будинку.  

В.Мосієнку, представнику політичної партії ‟Ліва опозиція”, який 

виступив з метою відміни проєкту Закону № 2178-10 ‟Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського 

призначення”. Висловився щодо необхідності розробки проєкту закону про 

всеукраїнський референдум для проведення широкого відкритого діалогу у 

суспільстві відносно шляхів вирішення вищезазначеного питання в інтересах 

держави. Закликав депутатів міської ради підтримати вимоги 

громадськості, підготувати та направити відповідне звернення до Верховної 

Ради України.  

О.Грачьовій, яка звернулась до депутатів міської ради з проханням 

виключити з проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

доопрацьований проєкт рішення міської ради № 3367 ‟Про надання                               

ТОВ ‟Катков К” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а”, оскільки 

зазначений проєкт рішення суперечить інтересам зацікавлених сторін ‒ 

землекористувачів, а також міської ради. Запропонувала розглянути з 

дотриманням усіх погоджувальних процедур альтернативний проєкт                      

рішення ‒ ‟'Про надання ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” 

дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду по просп. Промисловому, 9-а”.  

А.Свінціцькій, яка від імені мешканців смт Нового виступила на 

підтримку приєднання територіальної громади смт Нового до 

територіальної громади міста обласного значення Кропивницького.  

А.Хворосту, який запропонував залучати представників мистецького 

середовища, архітекторів, скульпторів до проєктування нових і 

реконструкції існуючих будинків, споруд, комплексів громадського 

призначення, а також вбудовано-прибудованих приміщень громадського 

призначення, освітніх закладів та закладів охорони здоров’я. 

С.Кравченко-Бобринець, яка висловила думку громади відносно 

будівництва на території, розташованій поруч із будинками                                               

по вул. Кропивницького. Повідомила про рішення, прийняте мешканцями, 

щодо створення зеленої зони на зазначеній території. Звернулась до 

депутатів міської ради з проханням підтримати проєкти рішень міської ради 

№ 3341, 3342.  

Р.Малині, який засудив виступ О.Мєдвєдєва, проголошений на початку 

засідання сесії відносно історії походження червоно-чорного прапора. 
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Звернувся до депутатів з проханням підтримати проєкт рішення міської ради 

щодо регулювання земельних відносин відносно  передачі у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій. 

М.Гречусі, який звернувся до депутатів з проханням відтермінувати 

розгляд проєктів рішень міської ради за реєстраційними № 3341, 3342. 

Порушив питання підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. 

М.Коцару, який детально пояснив підстави щодо підготовки проєкту 

рішення міської ради № 3166 ‟Про передачу ОК ‟Кіровоградський дім” у 

власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинків № 20, 

корп. 2 і № 22, корп. 1) під будівництво житлового будинку та закликав 

депутатів підтримати зазначений проєкт рішення.  

В.Грищенку, голові громадської організації ‟Державотворець” 

Кропивницького, який порушив деякі проблемні питання, пов’язані з 

особистісним та професійним ростом молоді. Зупинився на питанні щодо 

забезпечення молоді житлом на вигідних умовах за підтримки депутатського 

корпусу Міської ради міста Кропивницького. Звернувся з проханням 

організувати День депутата за участі молоді, в ході якого розробити спільну 

стратегію підтримки молоді. 

А.Райкович пояснив, що громада міста буде проінформована про дату та 

час проведення Дня депутата.   

 

А.Райкович: 

Шановні присутні! 

У роботі дев’ятнадцятої сесії міської ради беруть участь: 

Олександр Дануца ‒ народний депутат України; 

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 заступники міського голови! 

У виступах громадян прозвучали пропозиції відносно проєктів рішень, 

які будуть розглядатись. Прошу терміново надати доручення виконавчим 

органам міської ради внести пропозиції щодо їх розгляду. 

 

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 

міської ради з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів Михайла Бєжана. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Шановні депутати! 

Вам розданий проєкт порядку денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, який складається з 21 загального                          

та 88 земельних питань. Пропоную проєкт порядку денного взяти за основу. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

Прийнято. 

 

Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій та 

груп, головами постійних комісій було запропоновано включити до проєкту 

порядку денного дев’ятнадцятої 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 депутатом О.Краснокутським була внесена 

пропозиція включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської 

ради питання ‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

до Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3517. Доповідач Л.Костенко ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3517. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі ‟Охорона здоров’я” м. Кропивницького на 2020 рік”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3525. Доповідач О.Макарук ‒ начальник 

управління охорони здоров’я міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі ‟Охорона здоров’я” м. Кропивницького на 2020 рік”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3525. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу майна”, проєкт рішення за реєстраційним № 3518. 

Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної підтримки населення 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про передачу майна”, проєкт рішення за реєстраційним № 3518. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 17 січня 

2017 року № 759, 760 (зі змінами)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3520. 

Доповідач Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної підтримки населення 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 17 січня 

2017 року № 759, 760 (зі змінами)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3520. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання повноваження на підписання договору на господарське відання”, 

проєкт рішення за реєстраційним № 3482. Доповідач С.Білокінь ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 

 

На прохання депутата М.Демченка заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради пояснив підстави щодо підготовки 

проєкту рішення міської ради № 3482. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання повноваження на підписання договору на господарське відання”, 
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проєкт рішення за реєстраційним № 3482. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

безоплатну передачу водопровідних мереж та зовнішніх мереж каналізації у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області”, проєкт рішення за реєстраційним № 3483. Доповідач С.Білокінь ‒ 

начальник управління капітального будівництва міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

безоплатну передачу водопровідних мереж та зовнішніх мереж каналізації у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області”, проєкт рішення за реєстраційним № 3483. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Цертія включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                       

№ 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку земельної ділянки, яку  
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач О.Цертій ‒ депутат міської ради. 
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Цертія включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                       

№ 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”, проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 3, 

“не голосували” – 15. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради А.Ларіна включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на розроблення                                 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по вул. Архангельській, 40-г”, проєкт рішення за реєстраційним № 2712. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата А.Ларіна включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на розроблення                                 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по вул. Архангельській, 40-г”, проєкт рішення за реєстраційним № 2712. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 10. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради М.Гамальчука включити 

до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 
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передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3447. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата М.Гамальчука включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3447. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 12. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради Т.Волкожі включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                             

‟Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки                                                 

по вул. Карабінерній, 28/68”, проєкт рішення за реєстраційним № 3377. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата Т.Волкожі включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки                                                 

по вул. Карабінерній, 28/68”, проєкт рішення за реєстраційним № 3377. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Шамардіна включити 

до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання                             

‟Про надання ТОВ ‟Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” 
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погодження на користування надрами”, проєкт рішення за реєстраційним                       

№ 3449. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання ТОВ ‟Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” 

погодження на користування надрами”, проєкт рішення за реєстраційним                             

№ 3449. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку                                            

№ 20, корп. 1)”, проєкт рішення за реєстраційним № 3448. Доповідач 

О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку                           

№ 20, корп. 1)”, проєкт рішення за  реєстраційним № 3448. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Прийнято. 
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А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)”, проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3521. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                              

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)”, проєкт рішення за  реєстраційним 

№ 3521. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання ПрАТ ‟Паляниця” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара”, проєкт рішення за 

реєстраційним № 3459. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата В.Дриги включити до 

проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради питання ‟Про 

надання ПрАТ ‟Паляниця” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара”, проєкт рішення за  

реєстраційним № 3459. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 

Прийнято. 
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А.Табалов: 

Надійшла пропозиція від депутата міської ради О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження технічної документації із землеустрою                           

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду                                  

по вул. Генерала Родимцева”, проєкт рішення за реєстраційним № 3519. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Краснокутського 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження технічної документації із землеустрою                              

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду                                      

по вул. Генерала Родимцева”, проєкт рішення за  реєстраційним № 3519. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 
   

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

Прийнято. 

 

А.Табалов: 

Є пропозиція включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії 

міської ради питання ‟Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету                                               

на 2020-2022 роки”, проєкт рішення за реєстраційним № 3545. Доповідач 

С.Якунін ‒ начальник відділу по роботі із засобами масової інформації міської 

ради. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію секретаря міської ради А.Табалова 

включити до проєкту порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

питання ‟Про затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради 

міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки”, проєкт 

рішення за реєстраційним № 3545. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 

Чи будуть ще пропозиції щодо порядку денного? Немає. 

Пропоную проєкт порядку денного дев’ятнадцятої сесії міської ради 

прийняти в цілому зі змінами та доповненнями. Прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 

 

Прийнято рішення № 2977 “Про затвердження порядку                           

денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького                                                

сьомого скликання” (додається). 
 

А.Райкович: 

Вчора на погоджувальній нараді з керівниками депутатських фракцій                    

та груп, головами постійних комісій було запропоновано та підтримано 

пропозицію перенести та розглянути третім у порядку денному питання за 

порядковим № 17 “Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

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

Кропивницького на 2019 рік” (проєкт рішення № 3423). Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 
 

Також на погоджувальній нараді була підтримана пропозиція постійної 

комісії міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності відтермінувати розгляд 

питання за порядковим № 2 “Про виконання рішення суду” (проєкт рішення 

№ 3402) до прийняття рішення по даній справі апеляційним судом м. Дніпра, 

засідання якого призначено на 21 листопада 2019 року. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

Прийнято. 
 

Крім того, на погоджувальній нараді була підтримана пропозиція 

депутата М.Линченка виключити з проєкту порядку денного питання за 

порядковим № 92 “Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом” (проєкт рішення № 3219). Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

   

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання ‒ ‟Про 

депутатські запити депутатів міської ради”. 

Надаю слово секретарю міської ради А.Табалову. 

 

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.  

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), висловив своє 

відношення стосовно рішень міської ради про виділення земельних ділянок у 

місті, прийнятих без урахування інтересів громади. Нагадав, що міською 

радою підтриманий депутатський запит до правоохоронних органів міста 

щодо встановлення осіб, які пошкодили майно одного з депутатів міської ради 

(здійснили підпал особистого автомобіля та магазину), але інформація 

відносно виконання цього депутатського запиту відсутня. 

Оголосив усний депутатський запит до правоохоронних органів з 

вимогою назвати замовників і виконавців вищезазначених подій. Запропонував 

доручити управлінню апарату міської ради запросити на засідання міської 
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ради керівника Кропивницького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції України в Кіровоградській області щодо надання 

інформації про проведену роботу відносно зазначеного питання. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького М.Демченка. Прошу 

визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 2978 “Про усний депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького М.Демченка” (додається). 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), запитав, коли 

будуть облаштовані тротуарні доріжки по вулицях Межовий Бульвар та 

Ушакова. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), оголосив депутатський 

запит (додається) щодо передбачення коштів у проєкті міського бюджету 

на 2020 рік для забезпечення робіт з приведення до належного стану 

території Гаю десантників та пам’ятного знаку, встановленого на честь                     

30-річчя визволення міста. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького О.Краснокутського. Прошу 

визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 2979 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького О.Краснокутського” (додається). 
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А.Ларін, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна                      

платформа ‒ За життя”), оголосив депутатський запит (додається) щодо 

передбачення у Програмі утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки коштів 

на капітальний ремонт у 2020 році покрівлі житлового будинку по                              

вулиці Київській, 3.  
 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького А.Ларіна. Прошу визначитися.  
 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 2980 “Про депутатський запит депутата 

Міської ради міста Кропивницького А.Ларіна” (додається). 
 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), оголосив усний депутатський 

запит щодо підвищення рівня прозорості при розгляді міською радою питань 

щодо регулювання земельних відносин. Зауважив, що останнім часом 

збільшилась кількість питань щодо змін цільового призначення земельних 

ділянок, зменшення орендних ставок. Висловив нарікання щодо хаотичності 

розгляду постійною комісією міської ради з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища заяв громадян, юридичних осіб. 

Запропонував підтримати депутатський запит, доручити управлінню 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища міської 

ради розробити інформаційну картку до проєктів рішень, що виносяться на 

розгляд міської ради, яка має містити наступну інформацію: 

1) Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові 

заявника.  

2) Дату надходження заяви щодо відведення земельної ділянки. 

3) Дату та результати розгляну проєкту рішення постійною комісією 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища із 

зазначенням всіх висновків і рекомендацій. 

4) Наявність або відсутність зауважень виконавчих органів міської ради 

щодо проєкту рішення.  

Зазначив, що інформаційна картка має також оприлюднюватися на 

офіційному вебсайті міської ради разом з проєктом рішення.  
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію підтримати усний депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького О.Цертія. Прошу визначитися.  

 

Результати голосування: 

“за” – 17, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

голосування “Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціях: 

 

Фракція/група         За  Пр Утр Н/г Раз  
 

‟ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”      2     0     0     0     2  

‟НАШ КРАЙ”        0     0     0     7     7  

Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”    5     0     0     1     6  

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

Радикальна Партія Олега Ляшка     1     0     0     0     1  

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

‟Рідне місто”        0     0     0     3     3  

‟ВО ‟Свобода”        2     0     0     0     2  

Позафракційні        6     1     1     2    10  

 

А.Ніжнікова, депутат міської ради (голова депутатської групи 

‟Опозиційна платформа ‒ За життя”), порушила проблемні питання, 

пов’язані з безоплатним або пільговим відпуском медикаментів хворим з 

трансплантованими органами відповідно до Програми розвитку галузі 

охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки, а саме заміну деяких 

лікарських препаратів їх аналогами, відмінними за складом та кількістю 

діючих речовин. Повідомила про родину, яка потребує багатовартісного 

лікування, але вимушена відмовитися від запропонованих аналогів ліків. 

Звернулась до міського голови з проханням взяти на контроль це питання, 

зустрітися з родинами хворих, доручити виконавчим органам міської ради 

розробити проєкт програми щодо підтримки таких громадян.   

 

Міський голова пояснив, що державою чітко зарегламентований перелік 

лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються за рахунок та у 

межах відповідного обсягу видатків для забезпечення хворих, що перенесли 

або готуються до трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів. 

Запропонував зібратися в робочому порядку та спільно з управлінням 

соціальної підтримки населення винайти шляхи вирішення питання, 

порушеного депутатом А.Ніжніковою. 
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С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції ВО ‟Свобода”), 

пояснив своє бачення стосовно підстав, які спонукали громадянина 

О.Мєдвєдєва виступити на початку засідання сесії відносно історії 

походження червоно-чорного прапора. Навів історичні дані з біографії 

Степана Бандери. Пояснив позицію Всеукраїнського об’єднання ‟Свобода” 

відносно антиукраїнських виступів.  

 

А.Райкович: 

Шановні депутати! 

Чи є ще депутатські запити? Немає. 

Переходимо до розгляду 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”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3423 (доопрацьований). Доповідач Л.Бочкова ‒ начальник 

фінансового управління міської ради. 

Даний проєкт рішення погоджений профільною постійною комісією. 

Врегульовані всі питання, пов’язані з фінансуванням галузі охорони здоров’я, 

управлінь освіти, капітального будівництва, Головного управління житлово-

комунального господарства. Є можливість за результатами виконання 

міського бюджету за підсумками 10 місяців внести відповідні коригування. 

Також готується розпорядження голови облдержадміністрації щодо 

розподілу субвенції з державного бюджету: 
 

на галузь освіти у розмірі близько 19,0 млн грн; 
 

на галузь охорони здоров’я:  

на забезпечення гемодіалізом ‒ близько 2,0 млн грн; 

на забезпечення інсуліном ‒ близько 2,7 млн грн; 

на заробітну плату ‒ близько 7,8 млн грн.  
 

Прошу надати мені повноваження підписати фінансові документи після 

надходження відповідного розпорядження.  

Також інформую, що очікується надходження іншої субвенції з 

державного бюджету, тому доцільно було б не закривати дев’ятнадцяту сесію, 

щоб мати можливість оперативно підготувати та прийняти відповідне рішення 

відносно її розподілу. 

Є необхідність в розширеній доповіді начальника фінансового управління 

міської ради? Немає. 

Надаю слово Л.Бочковій для оголошення пропозицій профільної 

постійної комісії. 

 

Л.Бочкова, начальник фінансового управління міської ради: 

Шановні депутати! 

У розданому проєкті рішення враховані пропозиції головних 

розпорядників коштів щодо збільшення бюджетних призначень, а також ряд 

субвенцій, а саме: 
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освітня субвенція ‒ (+19,0 млн грн) на оплату праці педагогічних 

працівників загальноосвітніх закладів (на даний час готується рішення 

Кабінету Міністрів України щодо перерозподілу освітньої субвенції). 

Також проєкт рішення обговорювався на двох засіданнях профільної 

постійної комісії.  

Вчора на підставі доручення міського голови постійною комісією з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку були погоджені додаткові пропозиції до даного проєкту рішення, а 

саме: 

за рахунок зменшення резервного додати кошти: 

на заробітну плату працівникам соціального захисту населення 

виконавчого комітету Подільської районної у місті Кропивницькому ради ‒ 

(+502,2 тис. грн); 

Головному управлінню житлово-комунального господарства на 

експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду ‒                                    

(+897,0 тис. грн); 

управлінню молоді і спорту на будівництво мультифункціонального 

майданчика ‒ (+109,315 тис. грн). 

Враховуючи, що планується виділення державної субвенції на галузь 

охорони здоров’я, пропонується перерозподілити видатки загального фонду 

міського бюджету ‒ (‒ 1 094,2 тис. грн) на проєктні роботи щодо                              

ремонту комунального закладу ‟Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни                                

м. Кропивницького”.  

На засіданні Уряду 15 листопада 2019 року було прийнято рішення щодо 

перерозподілу резерву медичної субвенції та доручено облдержадміністраціям 

у тижневий термін розподілити ці кошти на оплату праці медичним 

працівникам, на лікування хворих методом гемодіалізу та на придбання 

інсуліну для хворих на цукровий та нецукровий діабет. На Кіровоградську 

область виділено 18,7 млн грн. На даний час готується розпорядження 

облдержадміністрації про розподіл цих коштів. З попередніми даними мають 

бути надані додаткові кошти медичної субвенції для лікування методом 

гемодіалізу ‒ 2,0 млн грн, на придбання інсуліну ‒ 2,3846 млн грн, на заробітну 

плату ‒ 7,8862 млн грн. 

Прошу дозволу депутатів врахувати озвучені цифри у даному проєкті 

рішення та надати його на підпис міському голові після того, як будуть 

доведені остаточні суми медичної та освітньої субвенцій. 

 

Міський голова, Л.Бочкова на запитання депутата С.Бойка 

прокоментували ситуацію стосовно погашення заборгованості по виплаті 

заробітної плати медикам.  
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому з урахуванням озвучених пропозицій. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2981 “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: 

Шановні колеги! 

Відповідно до Регламенту оголошується перерва на годину. 

 

Після перерви о 13.55. 

 

А.Райкович: 

Шановні колеги! 

Прошу зареєструватися. 

 

Проходить реєстрація депутатів міської ради за допомогою 

електронної системи голосування ‟Рада-В”. 

 

Зареєструвалося 32 депутати, відсутні 11 депутатів. Кворум, необхідний  

для продовження роботи сесії, є. 

 

Міський голова надав слово О.Переверзєву, представнику громадської 

організації "КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ "СИЛА 

ДУХУ", який звернувся з проханням передбачити у проєкті міського бюджету 

на 2020 рік кошти на придбання п’яти кімнатних візків для пересування осіб 

з інвалідністю у поліклініках. 

 

А.Райкович пояснив, що у сесійній залі присутня начальник управління 

охорони здоров’я міської ради О.Макарук, яка зафіксувала прохання 

О.Переверзєва та вже зараз, не чекаючи 2020 року, візьме на опрацювання це 

питання. 
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А.Райкович: 

Переходимо до розгляду питання порядку денного “Про внесення змін до 

рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 ‟Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3339. Доповідач С.Балакірєва ‒ начальник відділу 

кадрової роботи міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2982 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року № 2284 ‟Про затвердження Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки” 

(додається). 

 

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

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3321. Доповідач 

В.Лєвашов ‒ завідувач сектора мобілізаційної роботи та територіальної 

оборони міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2983 “Про передачу майна” (додається). 

 

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

затвердження істотних умов договору енергосервісу”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3384 (доопрацьований). Доповідач Л.Костенко ‒ начальник 

управління освіти міської ради. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2984 “Про затвердження істотних умов 

договору енергосервісу” (додається). 

 

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

затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади                                  

міста обласного значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового 

у разі приєднання територіальної громади смт Нового до територіальної 

громади міста обласного значення Кропивницький”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3343 (доопрацьований). Доповідач М.Морква ‒ директор 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 

начальник управління економіки міської ради. 

 

Шановні депутати! 

Прошу взяти до уваги та врахувати стурбованість громади смт Нового, 

про яку було оголошено на початку засідання сесії.  

 

Сергію Павловичу Денисенку! 

Ведіть правильну, чітку, зрозумілу, змістовну політику з депутатами 

щодо інтеграції та фінансового узгодження програм, які будуть відображати 

потреби смт Нового. 

Прошу донести цю інформацію до депутатського корпусу та громади 

селища.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2985 “Про затвердження Меморандуму про 

гарантії територіальної громади міста обласного значення 

Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі приєднання 
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територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста 

обласного значення Кропивницький” (додається). 

 

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

схвалення проєкту рішення про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3383. 

Доповідач М.Морква ‒ директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки міської 

ради. 

 

В.Яремчук, депутат міської ради (позафракційна): 

Шановний міський голово, колеги! 

Прийнятий та підписаний міським головою Меморандум є не просто 

суспільним договором про прийняття рішення, а й гарантією для майбутнього 

селища, затвердженими умовами співіснування в одній адміністративно-

територіальній одиниці, тому що єдиною громадою місто і селище були 

завжди.  

Питання приєднання селища до міста ‒ це не лише думка переважної 

більшості новенчан, а й питання завтрашнього дня: можливість існування двох 

дитячих садочків, потужної позашкільної освіти, а також благоустрою та 

розвитку селища Нового. 

Звертаюся до мешканців смт Нового. Ми повинні бути відвертими. 

Приєднання до міста ‒ це не ‟чарівна паличка” задля миттєвого перетворення 

селища. Але це потужний інструмент доступу до можливостей та ресурсів. 

Лише об’єднавшись ми зможемо зробити селище кращим для нас та наших 

дітей.  

Для чого це потрібно місту Кропивницькому? При об’єднанні територій 

зростає інвестиційний потенціал, а значить і можливість для створення нових 

робочих місць. 

Сьогодні обласний центр переживає історичні події ‒ перше приєднання. 

І я вірю в те, що воно не є останнім. Сподіваюсь, що керівництво міста та 

області буде і надалі рухатись у цьому напрямку. 

Прошу депутатів підтримати даний проєкт рішення. 

Звертаюсь до колег депутатів Новенської селищної ради з проханням не 

затягувати цей процес і дати можливість селищу Новому в наступному році 

повноцінно розпочати його з містом Кропивницьким. 

Дякую. 

 

А.Райкович: 

Чи є запитання стосовно даного проєкту рішення? Немає. Ставлю на 

голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому. 

Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2986 “Про схвалення проєкту рішення про 

добровільне приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення” (додається). 

 

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

надання у 2020 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3431 

(доопрацьований). Доповідач М.Морква ‒ директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник управління 

економіки міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2987 “Про надання у 2020 році пільг щодо 

сплати державного мита за видачу певних видів документів” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА                                                                

‟АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”. Проєкт рішення за реєстраційним                          

№ 2720 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника 

Головного управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 
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Прийнято рішення № 2988 “Про затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ‟АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА 

СЛУЖБА” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій 

редакції” (додається). 

 

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

безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади                       

міста Кропивницького світлофорних об’єктів”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3388 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒                              

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

міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2989 “Про безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об’єктів” (додається). 

 

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

внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762                                   

‟Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3389. Доповідач Т.Савченко ‒ т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 
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Прийнято рішення № 2990 “Про внесення змін до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 ‟Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                                    

на 2017 - 2021 роки” (додається). 
 

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

внесення змін та доповнення 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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3390 

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

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

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

‟САМОПОМІЧ”): 

Я неодноразово вносив пропозицію включити до Програми наступні 

об’єкти: 

капітальний ремонт прибудинкових територій житлових                                   

будинків № 3, 5, 7 по вулиці Добровольського. 

Прошу поставити мою пропозицію на голосування. 

 

А.Райкович:  

Ми можемо розглянути цю пропозицію, але зараз мова йде про 

коригування Програми до кінця року відносно робіт, які зараз виконуються. 

Післязавтра відбуватиметься зниження температури і ми не зможемо 

проводити роботи з асфальтування. В грудні буде затверджуватись міський 

бюджет на 2020 рік, тоді доцільно було б скорегувати Програму і передбачити 

фінансування проведення зазначених робіт.  

Ви наполягаєте на своїй пропозиції? Ні. Дякую. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт 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 № 2991 “Про внесення змін та доповнення 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 з 

урахуванням службової записки). 
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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”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3391 (доопрацьований). Доповідач Т.Савченко ‒ 

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

міської ради. 

 

О.Краснокутський, депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟НАШ КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”), звернувся з проханням в 

ході реалізації даної Програми звернути увагу на необхідність проведення 

робіт у мікрорайоні Новомиколаївки.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2992 “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 

внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня                     

2019 року № 2275 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3422. Доповідач О.Гненний ‒ заступник начальника 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

міської ради. 

 

О.Гненний, заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради: 

Шановні депутати! 

Прошу прийняти даний проєкт рішення в цілому зі зміною, а саме: 

у розділі 5 Заходів щодо забезпечення виконання Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки цифри 



28 
 

‟405” замінити на ‟755”, у пункті ‟Всього по Програмі” цифри ‟1 567,52” 

замінити на ‟1 917,52”. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 2993 “Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки” (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”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3424 

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

будівництва міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2994 “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). 
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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)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3429 (доопрацьований). Доповідач О.Шишко ‒ начальник 

відділу з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 1. 

 

Прийнято рішення № 2995 “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 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)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3430 (доопрацьований). Доповідач О.Колюка ‒ начальник управління 

комунальної власності міської ради. 

 

О.Колюка, начальник управління комунальної власності міської ради, 

пояснив суть питання. Звернув увагу, що проєкт рішення погоджений 

постійними комісіями міської ради з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку, з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та комунальної власності. Відповів на запитання депутатів М.Демченка та 

С.Капітонова.  
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт 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 № 2996 “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 Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3365 

(доопрацьований). 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, пояснила підстави щодо підготовки проєкту 

рішення стосовно зміни функціонального призначення земельної ділянки по 

провулку Гулака Артемовського та території в районі провулку Азовського. 

Відповіла на запитання депутата О.Цертія щодо орієнтовних строків 

узаконення таких змін. Проінформувала, що основою для розроблення нового 

Плану зонування території міста має стати історико-архітектурний 

опорний план, який буде направлено державному підприємству "Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО", 

після чого підприємством будуть внесені зміни до Плану зонування території 

міста, які необхідно буде затвердити міською радою.  

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, проінформував, що у проєкті міського бюджету на 2020 рік 

враховані пропозиції управління містобудування та архітектури щодо 

фінансування робіт по внесенню державним підприємством "Український 

державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" 

змін до Плану зонування території міста.  
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А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 2997 “Про внесення змін до Плану зонування 

території міста Кіровограда (Кропивницького)” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3341. Доповідач С.Бойко ‒ депутат міської ради. 

 

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

Ляшка): 

Шановні колеги! 

Враховуючи питання, які виникли в процесі сесійного засідання відносно  

проєктів рішень за реєстраційними номерами 3341, 3342, звертаюсь до 

головуючого та депутатів з пропозицією відтермінувати розгляд даних 

проєктів рішень та розглянути їх на другому засіданні дев’ятнадцятої сесії 

міської ради.  

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата С.Бойка. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

Прийнято. 
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А.Райкович: 

Прошу начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Вовенка та заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна взяти під 

особистий контроль врегулювання цих  питань, щоб вони були максимально 

зрозумілими для депутатів та громади.  

 

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

Ляшка): 

Звертаюсь до начальника управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища О.Вовенка та до заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

До другого засідання дев’ятнадцятої сесії міської ради я хотів би 

отримати відповіді на наступні запитання.  

Чому в процесі підготовки та розгляду проєктів рішень за реєстраційними 

номерами 2425, 2426 стосовно надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою було змінено цільове призначення земельних ділянок? Відносно 

питання, яке стосується автомийки, цільове призначення земельної ділянки 

було змінено з ‟землі під будівлями та спорудами транспорту” на ‟землі 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення”. У другому випадку, стосовно магазину, цільове призначення 

земельної ділянки з ‟землі під громадською забудовою” на ‟землі житлової та 

громадською забудови”. 

 

А.Райкович: 

Сергію Бойко! 

Вам нададуть вичерпну відповідь. Депутати проголосували за Вашу 

пропозицію. Розгляд питань відтерміновано.  

 

Шановні депутати! 

Ми розглянули загальні питання з основного переліку. Необхідно 

визначитися відносно подальшого порядку розгляду питань порядку денного. 

Є пропозиція зараз розглянути додаткові питання, внесені депутатами з 

голосу, а потім перейти до розгляду питань щодо регулювання земельних 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

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

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Кабінету 

Міністрів України про виділення додаткових коштів”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3517. Доповідач Л.Костенко ‒ начальник управління освіти 

міської ради. 
 

Міський голова пояснив, що проєкт рішення міської ради за 

реєстраційним № 3517 підготовлений у зв’язку із недостатнім обсягом 

освітньої субвенції, передбаченої державним бюджетом України на 2020 рік 

бюджету міста Кропивницького. 
 

Чи можливо даний проєкт рішення поставити на голосування за основу і 

в цілому? Можливо. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 2998 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України про виділення 

додаткових коштів” (додається). 

 

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

звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови Верховної 

Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової незабезпеченості 

галузі ‟Охорона здоров’я” м. Кропивницького на 2020 рік”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3525. Доповідач О.Макарук ‒ начальник управління охорони 

здоров’я міської ради. 
 

Міський голова пояснив, що проєкт рішення міської ради за 

реєстраційним № 3525 підготовлений у зв’язку із недостатнім обсягом 

медичної субвенції на фінансування захищених статей, передбаченої 

державним бюджетом України на 2020 рік бюджету міста Кропивницького. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 3. 
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Прийнято рішення № 2999 “Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України та Прем’єр-

міністра України щодо фінансової незабезпеченості галузі ‟Охорона 

здоров’я” м. Кропивницького на 2020 рік” (додається). 

 

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

передачу майна”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3518. Доповідач 

Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3000 “Про передачу майна” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного ‟Про 

внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 17 січня 2017 року                               

№ 759, 760 (зі змінами)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3520. Доповідач 

Ю.Вовк ‒ начальник управління соціальної підтримки населення міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3001 “Про внесення змін та доповнень до 

рішень міської ради від 17 січня 2017 року № 759, 760 (зі змінами)” 

(додається). 

 

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

надання повноваження на підписання договору на господарське відання”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3482. Доповідач С.Білокінь ‒ начальник 

управління капітального будівництва міської ради. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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 № 3002 “Про надання повноваження на 

підписання договору на господарське відання” (додається). 

 

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

безоплатну передачу водопровідних мереж та зовнішніх мереж каналізації у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 

області”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3483. Доповідач С.Білокінь ‒ 

начальник управління капітального будівництва міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3003 “Про безоплатну передачу водопровідних 

мереж та зовнішніх мереж каналізації у спільну власність територіальних 

громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області” (додається). 

 

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

відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                                       

№ 3510100000:41:342:0014) та включення до Переліку земельної ділянки, яку  
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”. Проєкт рішення без 

реєстраційного номера. Доповідач О.Цертій ‒ депутат міської ради. 

 

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

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”), пояснив, що у проєкті рішення 

йдеться про земельну ділянку, яку намагаються передати в оренду під 

розміщення газової автозаправної станції. Зазначив, що цільове призначення 



36 
 

земельної ділянки чітко визначено, а саме на ній буде будуватись газова 

автозаправна станція, що в подальшому може призвести до ситуації, коли 

землі площею 3,5 га будуть непридатними для пошуку інвестора. Нагадав про 

вибухи, які нещодавно сталися у місті на газовій автозаправній станції по 

вулиці Київській. Звернуся до депутатів з проханням відповідально 

поставитися до вищезазначеного питання та не допустити побудови 

потенційно-небезпечного об’єкта. Відповів на зауваження депутата 

А.Ларіна щодо розташування поруч із зазначеною земельною ділянкою діючої 

метанової автозаправної станції, розвитку інфраструктури мікрорайону. 

Наполіг на прийнятті прийнятного для громади рішення щодо цільового 

використання земельної ділянки. 

 

М.Демченко, депутат міської ради (позафракційний), виступив на 

підтримку проєкту рішення, запропонованого депутатом О.Цертієм. 

Зауважив, що питання щодо будівництва заправки на зазначеній земельній 

ділянці не узгоджено з громадою.  

 

А.Райкович: 

Чи є ще виступи, зауваження, запитання відносно даного проєкту 

рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 18, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду  питань щодо регулювання земельних відносин, 

внесених депутатами з голосу.  

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Розглядаємо питання ‟Про надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по вул. Архангельській, 40-г”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2712. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

“за” – 20, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 17. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3447. 

(Депутат В.Дрига, голова фракції політичної партії ‟НАШ КРАЙ”, 

депутатська група ‟Рідний край”, подав письмову заяву про конфлікт 

інтересів у даному питанні (додається), в якій проінформував, що не братиме 

участі у голосуванні). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на запитання депутата 

С.Бойка щодо причин відсутності проєкту рішення за реєстраційним № 3447 

у проєкті порядку денного дев’ятнадцятої сесії пояснив, що відносно даного 

питання не витримано термін оприлюднення.  

 

А.Райкович: 

Є ще запитання щодо даного проєкту рішення? Немає. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3004 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок громадянам” (додається). 

 

А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного                                

“Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки                                                   

по  вул. Карабінерній, 28/68”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3377.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 3005 “Про передачу у спільну сумісну власність 

земельної ділянки по вул. Карабінерній, 28/68” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” 

погодження на користування надрами”. Проєкт рішення за реєстраційним                     

№ 3449. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

 

С.Капітонов, депутат міської ради (голова фракції 

ВО ‟Свобода”), висловив зауваження стосовно відсутності наочної 

демонстрації схем щодо розташування земельних ділянок, зазначених у 

внесених з голосу проєктах рішень.  

 

А.Райкович: 

Ці питання внесені з голосу, тому не відносно кожного питання 

управлінням земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища підготовлені схематичні зображення.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 3006 “Про надання ТОВ ‟Кіровоградський 

завод будівельних матеріалів № 1” погодження на користування 

надрами” (додається). 

 

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

надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення  проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку                         

№ 20, корп. 1)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3448. Доповідач 

О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 
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навколишнього природного середовища міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 3007 “Про надання Богушевському В.П. 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)” 

(додається). 

 

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

передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)”. Проєкт рішення за реєстраційним 

№ 3521. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3008 “Про передачу Котіковій Н.А. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)” 

(додається). 

 

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

надання ПрАТ ‟Паляниця” дозволу на передачу в суборенду земельної 

ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3459. Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

міської ради. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3009 “Про надання ПрАТ ‟Паляниця” дозволу 

на передачу в суборенду земельної ділянки на розі вулиць Авіаційної та 

Павла Сніцара” (додається). 

 

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

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу                                    

та об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по                                                      

вул. Генерала Родимцева”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3519. 

Доповідач О.Вовенко ‒ начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка надав інформацію відносно прив’язки земельної ділянки на 

місцевості.  

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 3010 “Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала Родимцева” (додається). 

 

А.Райкович: 

Питання ‟Про затвердження Програми висвітлення діяльності Міської 

ради міста Кропивницького та її виконавчого комітету на 2020-2022 роки” 

(проєкт рішення за реєстраційним № 3545) буде розглянуто на наступному 

засіданні сесії. 
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Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Шановний Андрію Павловичу! 

Прошу повернутися на переголосування відносно проєкту рішення за 

реєстраційним № 2712 ‟Про надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по вул. Архангельській, 40-г”. 

 

А.Райкович: 
Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна повернутися 

на переголосування відносно проєкту рішення за реєстраційним № 2712 ‟Про 

надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на розроблення                                   

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                                

по вул. Архангельській, 40-г”. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 11. 

Прийнято. 

 

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

надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на розроблення                                 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                                      

по вул. Архангельській, 40-г”, проєкт рішення за реєстраційним № 2712. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3011 “Про надання Мягкому О.В.,                             

Дікусару М.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Архангельській, 40-г” (додається). 

 

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

передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3329 (доопрацьований). 
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О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка оголосив адреси земельних ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

Озвучив пропозицію виключити з проєкту рішення пункт 10. 

 

А.Райкович: 
Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому з урахуванням пропозиції, озвученої начальником 

управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища міської ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3012 “Про передачу безоплатно у власність 

земельних ділянок учасникам АТО” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2888. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 31, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3013 “Про надання Рибалку С.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Чугуєвській, 28” (додається).  

 

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

надання Руденку О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

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

рішення за реєстраційним № 3283. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3014 “Про надання Руденку О.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Садовій (біля будинку № 35)” (додається).  

 

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

передачу Богачуку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                        

по вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3307. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3015 “Про передачу Богачуку В.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського (біля 

будинку № 15/1)” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3347 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

М.Демченка оголосив адреси земельних ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

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

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3016 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (додається).  

 

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

передачу у власність земельних ділянок громадянам”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3298 (доопрацьований). 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, оголосив адреси 

земельних ділянок, зазначених у проєкті рішення. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний доопрацьований проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3017 “Про передачу у власність земельних 

ділянок громадянам” (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)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3166. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, О.Шамардін, голова 

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

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища, на зауваження депутата С.Бойка пояснили, що проєкт рішення 

за реєстраційним № 3166 розглянуто профільною постійною комісією. 
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О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, проінформував, що відносно даного питання на початку 

засідання сесії виступав громадянин М.Коцар, який презентував будівництво 

багатоповерхового будинку на зазначеній земельній ділянці та задекларував 

можливість співпраці з міською радою у питаннях щодо передачі квадратних 

метрів територіальній громаді міста. 

 

А.Райкович: 

Олександре Володимировичу (звернувся до О.Мосіна)! 

Запросіть, будь ласка, керівника ОК ‟Кіровоградський дім” для більш 

поглибленого вивчення питання. Будувати житловий багатоквартирний 

багатоповерховий будинок необхідно для міста, але потрібно знати потреби, 

пріоритети та інше. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 10, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 16. 

Не прийнято. 

 

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

відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2967. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради: 

Профільною постійною комісією була внесена пропозиція виключити з 

проєкту рішення пункт 5. 

 

А.Райкович: 

Є пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в цілому з 

урахуванням пропозиції профільної постійної комісії. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 3018 “Про відмову у наданні дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок” 

(додається).  

 

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

передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки по пров. Івана Маркова 

(біля будинку № 1-г)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3306. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт 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 № 3019 “Про передачу Шкрьобці В.В. у власність 

земельної ділянки по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г)” 

(додається).  

 

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

надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3353. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3020 “Про надання Кравченку В.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Верещагіна, 1” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3228. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3021 “Про надання дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садівничому товаристві ‟ім. Тимірязєва” (додається).  

 

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

надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3238. 

 

О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, пояснив, що проєкт рішення міської ради за                                  

реєстраційним № 3238 стосується вдови загиблого прикордонника, а проєкт 

рішення за реєстраційним № 2692 стосується особи, яка має право власності 

на гараж. 

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3022 “Про надання Матвієнко І.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а)” (додається).  

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6)”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 2692. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

 

Прийнято рішення № 3023 “Про надання Яблонському І.А. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Училищному (біля будинку № 6)” (додається).  

 

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

передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                

по вул. Солдатській (гаражний кооператив ‟Гірник”)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3309. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3024 “Про передачу Цирульнику М.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Солдатській (гаражний 

кооператив ‟Гірник”)” (додається).  

 

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

передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок                                          

по вул. Академіка Корольова, 24-а”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2962. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 
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Прийнято рішення № 3025 “Про передачу громадянам безоплатно у 

власність земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а” 

(додається).  

 

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

передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                                    

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 2810.  

 

О.Рокожиця, депутат міської ради (депутатська група ‟Опозиційна 

платформа ‒ За життя”), звернувся з проханням перенести розгляд проєкту 

рішення за реєстраційним № 2810 на наступне засідання сесії з метою більш 

детального вивчення. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Рокожиці перенести 

розгляд даного проєкту рішення на наступне засідання сесії. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 32, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної ділянки                                            

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11, корп. 3)”. Проєкт рішення за 

реєстраційним № 3352.    

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 3026 “Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку                           

№ 11, корп. 3)” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (у дворі будинку № 9)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3399.    

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3027 “Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку                        

№ 9)” (додається). 

 

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

надання Красновій В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-к”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3154.  

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на зауваження 

депутата С.Бойка відносно підходів у встановлені тих чи інших розмірів 

орендних ставок та строків оренди земельних ділянок пояснив, що звернення 

заявника є основою для підготовки проєкту рішення, який розглядається та 

погоджується на засіданні профільної постійної комісії, де комісією можуть 

вноситись зміни та рекомендації.  

Міський голова проінформував, що в найкоротший період депутатам 

буде запропоновано обговорити питання щодо фіксованих ставок податку на 

землю.  

 

А.Райкович: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу і в 

цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 3028 “Про надання Красновій В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Вокзальній, 31-к” (додається). 

 

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

надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 44-г”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3186. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3029 “Про надання Марчинському В.Г. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 44-г” (додається). 

 

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

надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки по пров. Центральному, 3-г”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3189. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 27, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3030 “Про надання Марчинському В.Г. дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по пров. Центральному, 3-г” (додається). 

 

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

надання ТОВ ‟М-Термінал” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 
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щодо відведення в оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27-в”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3206.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3031 “Про надання ТОВ ‟М-Термінал” дозволу 

на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 27-в” (додається). 

 

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

надання Іожиці В.І. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Кропивницького, 189-а”. 

Проєкт рішення за реєстраційним № 3272. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3032 “Про надання Іожиці В.І. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 189-а” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Орлову М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Кримській, 16-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3338 (доопрацьований).  

 

Депутати С.Бойко (фракція Радикальної Партії Олега Ляшка) та 

М.Демченко (позафракційний) звернули увагу на відсутність у проєкті 

рішення інформації щодо терміну надання в оренду земельної ділянки. 
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О.Мосін, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, припустив, що у проєкті рішення допущена технічна помилка. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, вніс пропозицію 

відтермінувати розгляд проєкту рішення за реєстраційним № 3338 

(доопрацьований)  на наступне засідання сесії. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію голови постійної комісії міської ради 

з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища відтермінувати розгляд 

даного доопрацьованого проєкту рішення за реєстраційним № 3338. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 3. 

Прийнято. 

 

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) по 

просп. Університетському, 18”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3182 

(доопрацьований).  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 23, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3033 “Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                                                

просп. Університетському, 18” (додається). 
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А.Райкович: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Полтавській 

(між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3425 (доопрацьований). 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний доопрацьований 

проєкт рішення за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 24, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 3034 “Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками                                            

по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)” (додається). 

 

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

надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 1741. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3035 “Про надання Алієвій С.Є. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 72-б” (додається). 

 

А.Райкович: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки по вул. Курортній, 12-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3187. 
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Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 28, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 5. 

 

Прийнято рішення № 3036 “Про надання Сімбабі А.А. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Курортній, 12-а” (додається). 

 

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

надання Цвілюку С.В. дозволу на розроблення технічної документації                             

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду                                                 

по вул. Вокзальній, 31-л”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2974. 

 

О.Вовенко, начальник управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища міської ради, на прохання депутата 

С.Бойка пояснив, що проєкт рішення стосується існуючого майна. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 22, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 10. 

 

Прийнято рішення № 3037 “Про надання Цвілюку С.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-л” (додається). 

 

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

надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по вул. Волкова, 13-в”. Проєкт рішення 

за реєстраційним № 3373. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт 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” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3038 “Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Волкова, 13-в” (додається). 

 

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

надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по вул. Олексія 

Єгорова (біля будинку № 26)”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3413. 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 3039 “Про надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

оформлення права оренди по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)” 

(додається з урахуванням службової записки). 

 

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

надання АТ ‟РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки                               

по вул. Миколи Садовського, 2/14”. Проєкт рішення за реєстраційним № 3403.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 25, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 8. 
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Прийнято рішення № 3040 “Про надання АТ ‟РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ” дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, 2/14” 

(додається). 

 

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

надання ТОВ ‟Катков К” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а”. Проєкт 

рішення за реєстраційним № 3367 (доопрацьований).  

 

А.Кролевець, депутат міської ради (позафракційний): 

На початку засідання сесії виступала юрист товариства з обмеженою 

відповідальністю ‟Депот Нафтаком”, яка надала інформацію, що питання 

стосується поділу земельної ділянки. Заявники дійшли згоди відносно даного 

питання, тому прошу поставити на голосування проєкт рішення, наданий 

юристом товариства з обмеженою відповідальністю ‟Депот Нафтаком”. 

 

Міський голова зачитав поданий заявниками проєкт рішення ‟Про 

надання ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду по просп. Промисловому, 9-а”. 

 

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

Ляшка), запропонував направити проєкт рішення ‟Про надання                                          

ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду по                           

просп. Промисловому, 9-а” на розгляд профільної постійної комісії та 

розглянути його на другому засіданні дев’ятнадцятої міської ради. 

 

Міський голова пояснив, що питання проаналізовано, вивчено та 

узгоджено. 

 

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

(позафракційний) підтримали пропозицію депутата С.Бойка. 

 

О.Шамардін, голова постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, проінформував, що питання 

“Про надання ТОВ ‟Катков К” дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а” 

(доопрацьований проєкт рішення за реєстраційним № 3367) розглядалося 

профільною постійною комісією, але проєкт рішення ‟Про надання                              

ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на розроблення 
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проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду                                      

по просп. Промисловому, 9-а” не розглядався. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію перенести розгляд даного питання на 

наступне засідання міської ради у зв’язку з тим, що проєкт рішення ‟Про 

надання ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду                                      

по просп. Промисловому, 9-а” не розглянутий профільною постійною 

комісією. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 5, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято. 

 

Ставлю на голосування пропозицію прийняти проєкт рішення ‟Про 

надання ТОВ ‟Катков К” та ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду                                      

по просп. Промисловому, 9-а” за основу і в цілому. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 26, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3041 “Про надання ТОВ ‟Катков К” та                                          

ТОВ ‟Депот Нафтаком” дозволів на розроблення проєктів                        

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду                                              

по просп. Промисловому, 9-а” (додається). 

 

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

передачу ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” в оренду земельних ділянок                                                 

по вул. Пашутінській, 16/19”. Проєкт рішення за реєстраційним № 2852.  

Ставлю на голосування пропозицію прийняти даний проєкт рішення за 

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

“за” – 26, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 4. 

 

Прийнято рішення № 3042 “Про передачу ПАТ ‟УКРТЕЛЕКОМ” в 

оренду земельних ділянок по вул. Пашутінській, 16/19” (додається). 

 

В.Шутка, депутат міської ради (фракція політичної партії ‟НАШ 

КРАЙ”, депутатська група ‟Рідний край”): 

Прошу повернутися до розгляду питання, яке стосується роботи 

автомийки. На мою адресу від мешканців будинку № 31 по вулиці Вокзальній 

надходять скарги на шум та пожвавлений рух транспорту. Треба врегулювати 

питання. 

 

А.Райкович: 

Доручаю начальнику Головного управління житлово-комунального 

господарства міської ради врахувати озвучену інформацію та здійснити 

перевірку із залученням депутатів (за згодою). 

 

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

прийшов час оголосити перерву в роботі засідання сесії міської ради. 

 

Шамардін О.С., депутат міської ради (голова фракції ‟Рідне місто”, 

співголова депутатської групи ‟Рідний край”): 

Якщо депутати зараз підуть на перерву, то після перерви не зберуться. 

Пропоную продовжити працювати без перерви. 

 

А.Райкович: 

Ставлю на голосування пропозицію депутата О.Шамардіна продовжити 

роботу сесії без перерви. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 15, 

“проти” – 3, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 13. 

Не прийнято. 

 

А.Райкович: 

Оголошується перерва на 15 хвилин. 

 

Після перерви о 16.43. 
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Шановні колеги! 

Запрошую всіх до сесійної зали. 

 

Надійшла пропозиція від депутатів оголосити перерву в роботі сесії. 

Перше засідання дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання завершено. 

Дякую за роботу. 

 

Про дату та час проведення наступного засідання дев’ятнадцятої сесії вам 

буде повідомлено додатково. 

 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 

 


