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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 81 

четвертого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 

 

від 28 жовтня 2015 року м. Кіровоград 

 

Четверте засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання веде секретар міської ради Марковський І.І. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Сьогодні у сесійній залі присутні представники громадських 

організацій, які просять надати їм слово. 

Пропоную надати їм для виступу по одній хвилині. 

 

Представники громадських організацій та мешканці міста висловили 

свої пропозиції щодо перейменування міста Кіровограда.  

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

Переходимо до роботи сесії.  

Прошу зареєструватися. 

На четверте засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської 

ради шостого скликання прибув та зареєструвався 61 депутат, що становить 

більше половини складу міської ради. Кворум, необхідний для проведення 

пленарного засідання сесії, є. 

Розпочинаємо роботу четвертого засідання п’ятдесят другої сесії 

Кіровоградської міської ради шостого скликання. 

Шановні колеги! 

В роботі четвертого засідання п’ятдесят другої сесії Кіровоградської 

міської ради шостого скликання беруть участь: 

Горбовський Сергій Володимирович – голова Кіровської районної у                

м. Кіровограді ради; 

Мироненко Анатолій Антонович – голова Ленінської районної у 

м. Кіровограді ради; 

Залюбовська Анастасія Іванівна – старший прокурор міста Кіровограда. 
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Шановні депутати! 

Відповідно до статей 131, 136 Регламенту Кіровоградської міської ради 

шостого скликання на першому засіданні п’ятдесят другої сесії міської ради 

було обрано робочі органи сесії: 

до складу робочої президії обрано голову постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та енергозбереження 

Розгачова Романа Олександровича; 

головою секретаріату обрано депутата Залещик Ларису Володимирівну. 

Президія та секретаріат – в повному складі. 

 

Шановні колеги! 

На погоджувальних нарадах з керівниками депутатських фракцій та 

груп, які відбулись 20 та 27 жовтня 2015 року, було запропоновано включити 

до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради 26 додаткових питань: 

№ 4845 ‟Про надання пропозицій до Верховної Ради України щодо 

перейменування міста Кіровограда”; 

№ 4802 ‟Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради 

від 22 вересня 2015 року № 4462”; 

№ 4824 ‟Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2015 року № 3917 ‟Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік”; 

№ 4833 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3918”; 

№ 4830 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27.01.2015 № 3915”; 

№ 4841 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   

від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”; 

№ 4831 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3926 ‟Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 

Кіровограда на 2015 рік”; 

№ 4834 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 24 лютого 2015 року № 3974 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за 

користування житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов’язків в 

Республіці Афганістан”; 

№ 4832 ‟Про надання одноразової грошової допомоги громадянам                   

міста Кіровограда”; 

№ 4836 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку 

житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 

2015 рік”; 

№ 4837 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, 
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реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 

місті Кіровограді на 2015 рік”; 

№ 4835 ‟Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда квартири № 2 по 

проїзду Петровського, 8-а”; 

№ 4838 ‟Про внесення змін до Плану зонування території 

м. Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456”; 

№ 4815 ‟Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської 

ради”; 

№ 4825 ‟Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 4826 ‟Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

бойових дій”; 

№ 4827 ‟Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 4828 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18.08.2015 № 4441”; 

№ 4829 ‟Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)”; 

№ 4807 ‟Про передачу Запорожець Г.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Карабінерній (біля будинку № 35)”; 

№ 4840 ‟Про передачу Ліфенко С.С. в оренду земельної ділянки по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)”; 

№ 4842 ‟Про надання Кравченку І.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (між 

будинками № 7 та № 9)”; 

№ 4843 ‟Про передачу Токару М.В. в оренду земельної ділянки по 

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

№ 4844 ‟Про передачу Тараненко Н.О. в оренду земельної ділянки по                

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

№ 4839 ‟Про передачу Чернявському В.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андріївській”; 

№ 4846 ‟Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Маршала Конєва (на зупинці міського транспорту) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом”.  

Додаткові пропозиції та матеріали вам роздано. 

Пропоную перелік додаткових питань, які пропонується включити до 

порядку денного п’ятдесят другої сесії міської ради, взяти за основу. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 59, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 4. 

Прийнято. 

 

Також на погоджувальній нараді було прийнято рішення повернутися до 

розгляду питань порядку денного щодо регулювання земельних відносин, а 

саме до проектів рішень за реєстраційними номерами: 

№ 4819 ‟Про надання Городецькому В.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Садовій (біля будинку № 61)”; 

№ 4721 ‟Про надання Тєрєхову О.А. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. 

Преображенській, 19-б”; 

№ 4757 ‟Про поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної 

ділянки по вул. 50 років Жовтня (на зупинці міського транспорту ‟Друкарня”); 

№ 4793 ‟Про передачу Бутенку А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5)”; 

№ 4786 ‟Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Комуністичному (біля будинку № 7)”; 

№ 4785 ‟Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”; 

№ 4594 ‟Про поновлення ПП ‟ВЕРХІВЕЦЬ-21” договору оренди 

земельної ділянки на перехресті вул. Євгена Маланюка та Башкирської (поруч 

з площею Дружби народів)”;  

№ 4595 ‟Про поновлення ПП ‟СОЇНС-250” договору оренди земельної 

ділянки по просп. Правди (між будинками № 11 та № 13)”.  

Є ще пропозиції щодо порядку денного п’ятдесят другої сесії?  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”): 

Прошу включити до порядку денного питання (проекти рішень без 

реєстраційних номерів): 

Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16); 

Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної ділянки по 

вул. Жовтневої революції (біля будинку № 37/16); 

Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 6-в. 
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Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Прошу включити до порядку денного питання ‟Про передачу 

ПП ‟Фауст” в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева” (проект 

рішення без реєстраційного номера).  

 

Марковський І.І.: 

Будуть ще пропозиції?  

 

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний): 

Прошу повернутися до розгляду питання порядку денного ‟Про надання 

Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1” (проект рішення за 

реєстраційним № 4626). 

 

Зайцев А.М., депутат міської ради (фракція політичної партії 

‟Всеукраїнське об’єднання ‟Батьківщина”): 

Прошу включити до порядку денного п’ятдесят другої сесії 

питання ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 22.09.2015 № 4517” (проект рішення без реєстраційного номера). 

Об’єкт знаходиться під майном. Передається від одного орендаря 

іншому. В рішенні була допущена помилка.  

 

Марковський І.І.: 

Є пропозиція внести та затвердити доповнення до порядку денного 

п’ятдесят другої сесії міської ради згідно з розданими додатковими 

пропозиціями, з урахуванням пропозицій депутатів Краснокутського О.В., 

Табалова С.М. та Зайцева А.М. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати.  

 

Результати голосування: 

“за” – 53, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 7. 

 

Прийнято рішення № 4713 “Про внесення доповнень до порядку 

денного п’ятдесят другої сесії Кіровоградської міської ради шостого 

скликання” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше 

питання – “Про депутатські запити депутатів міської ради”. З даного питання 

доповім я. 
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Шановні колеги! 

За міжсесійний період на адресу Кіровоградської міської ради надійшло 

29 індивідуальних та колективних депутатських запитів щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцям міста. 

Зачитав індивідуальні та колективні запити депутатів міської ради 

(додаються) щодо надання матеріальної допомоги мешканцям міста та 

підготовлений проект рішення міської ради. 

Пропоную озвучений проект рішення взяти за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 61, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 2. 

Прийнято. 

 

Костенко О.В., депутат міської ради (позафракційна), оголосила 

депутатський запит від 28.10.2015 № 1405/6-дз (додається) щодо надання 

матеріальної допомоги мешканцю міста. 

 

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”), оголосив колективний депутатський запит 

від 28.10.2015 № 1403/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної 

допомоги мешканцю міста. 

 

Юрченко І.А., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”), оголосив депутатський запит від 28.10.2015 

№ 1404/6-дз-к (додається) щодо надання матеріальної допомоги мешканцю 

міста. 

 

Марковський І.І.: 

Є ще депутатські запити щодо надання матеріальної допомоги? Немає. 

Пропоную підтримати депутатські запити, оголошені депутатами 

Костенко О.В., Ніколаєнком В.Г., Юрченком І.А., та врахувати їх у проекті 

рішення. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 7. 
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Прийнято рішення № 4714 “Про депутатські запити депутатів 

Кіровоградської міської ради” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

Я не озвучив пропозицію щодо включення до порядку денного п’ятдесят 

другої сесії міської ради питання, яке стосується надання одноразової 

грошової допомоги. На сесії міської ради депутати прийняли рішення щодо 

надання одноразової грошової допомоги. Але депутат, який подав цей запит, 

не надав необхідних документів, тому матеріальна допомога невикористана.  

На підставі цього я вношу пропозицію доповнити порядок денний 

п’ятдесят другої сесії питанням ‟Про скасування рішення Кіровоградської 

міської ради від 18 серпня 2015 року № 4432 ‟Про надання одноразової 

грошової допомоги”. Немає заперечень? Немає. 

Проект рішення з даного питання роздано. Прошу прийняти даний 

проект рішення в цілому. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4715 “Про скасування рішення 

Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2015 року № 4432 ‟Про 

надання одноразової грошової допомоги” (додається). 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання пропозицій до Верховної Ради України щодо перейменування міста 

Кіровограда”. Проект рішення за реєстраційним № 4845. Доповідає 

Запорожан С.В. ‒ начальник відділу з питань внутрішньої політики міської 

ради. 

 

Запорожан С.В., начальник відділу з питань внутрішньої політики 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4845 ‟Про надання пропозицій до Верховної Ради України 

щодо перейменування міста Кіровограда” з доповненням, а саме пункт 1 після 

слів ‟Взяти до відома результати” доповнити словами ‟громадських слухань 

від 27 серпня 2015 року”. Тому що згідно з законом України про декомунізацію 

головною формою волевиявлення територіальної громади є громадські 

слухання, які ми провели 27 серпня 2015 року. Проведення громадського 
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опитування не передбачено цим законом, але і не заборонено чинним 

законодавством. Це є додатковим аргументом для підкріплення тієї думки, яка 

була висловлена на громадських слуханнях. Тому в остаточний варіант даного 

проекту рішення вноситься це доповнення.  

Стосовно результатів. Пропонується результати громадських слухань та 

громадського опитування взяти до відома. Направити протокол територіальної 

міської комісії з опитування на розгляд Верховної Ради України у дводенний 

термін з дати прийняття даного рішення.  

Стосовно протоколу про підсумки та щодо самих результатів 

опитування, то ви очевидно їх знаєте. В опитуванні, яке проводилося згідно з 

Положенням про громадське опитування жителів м. Кіровограда щодо 

перейменування міста з 08.00 до 17.00, взяло участь 48983 жителя міста 

Кіровограда, з них: 

результативно проголосували 45863 жителя; 

визнано недійсними 3120 бюлетенів. 

Думки 45863 жителів щодо назви міста розподілилися наступним чином: 

Благомир ‒ 708; 

Ексампей ‒ 624; 

Єлисаветград ‒ 35153; 

Златопіль ‒ 3509; 

Інгульск ‒ 4302; 

Козацький ‒ 286; 

Кропивницький ‒ 1281. 

Таким чином з великим відривом більшість кіровоградців підтримали 

назву Єлисаветград.  

Ці результати пропонується направити на розгляд Верховної Ради 

України. А остаточне рішення згідно з чинним законодавством та з 

Конституцією України буде приймати Верховна Рада України.  

 

Заботкін В.В., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Наскільки даний проект рішення відповідає нормам закону України про 

декомунізацію?  

 

Запорожан С.В.: 

Проект рішення відповідає чинному законодавству, тому що в ньому 

враховані результати громадських слухань, передбачених законом України про 

декомунізацію. Наступним кроком буде безпосереднє рішення Верховної Ради 

України стосовно звернення, яке може бути подано в будь-якій текстовій 

формі.  

В даному випадку ми пропонуємо направити пропозиції в такій формі: 

подати на розгляд Верховної Ради України протокол результату громадського 

опитування.  
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Калапа С.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

В законе прописано, что мы должны дать предложение. А в данном 

проекте решения предложение не указано.  

 

Марковський І.І.: 

Пропозиція була одна. Вона узгоджена на погоджувальній нараді з 

керівниками депутатських фракцій та груп. Ми домовлялися про те, що до 

Верховної Ради України ми направимо ті назви, які були зазначені у 

опитувальному листку. А Верховна Рада України визначиться. Ми не зможемо 

сьогодні будь-яким чином приймати рішення щодо назви нашого міста. 

 

Олійник О.О., депутат міської ради (голова депутатської групи 

‟Рідний Кіровоград”): 

Особисто я був противником перейменування міста, але вважаю, що ми 

повинні бути послідовними. Якщо міська рада прийняла рішення щодо 

проведення громадського опитування, проти чого виступала громадськість, то 

ми повинні довести цю справу до кінця, а не звернути на Верховну Раду 

прийняття рішення щодо перейменування. Ми повинні визначитися міською 

радою, чи підтримуємо ми більшість містян щодо назви міста за результатами 

громадського опитування, чи не підтримуємо. Тим більше, що згідно з чинним 

законодавством міська рада повинна подати подання про назву міста, а не 

ховатись за спину Верховної Ради. 

 

Шамшур О.З., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Шановні депутати! 

Як ми бачимо, у даному проекті рішення відсутня пропозиція щодо назви 

міста, що суперечить пункту 7 статті 7 закону про декомунізацію. Тому, 

спираючись на вимоги закону, я пропоную доповнити даний проект рішення 

пунктом 2, яким запропонувати Верховній Раді України перейменувати місто 

Кіровоград Кіровоградської області на місто Єлисаветград. Пункти 2, 3 даного 

проекту рішення вважати пунктами 3, 4 відповідно. 

 

Запорожан С.В.: 

Я лише хочу наголосити на тому, що ми виносимо даний проект рішення 

на розгляд сесії міської ради за погодженням з всіма депутатськими групами 

та фракціями. Це не власний проект рішення, який підготував відділ з питань 

внутрішньої політики.  

 

Михальонок С.А., депутат міської ради (позафракційний): 

Ви часто говорите про результати громадських слухань і опираєтеся на 

їх результати у проекті рішення. Які ці результати? 
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Запорожан С.В.: 

Громадські слухання виконали свою функцію в тому, що завдяки їм було 

визначено коло варіантів назв міста Кіровограда, які були запропоновані для 

громадського опитування. Пропозицій, які надходили до міської ради, зокрема 

на розгляд топонімічної комісії, було більше півсотні. Визначитися серед цих 

запропонованих варіантів було нереально і неможливо. Громадські слухання 

звузили це коло варіантів до семи.  

Комісія, яка була створена 04 червня 2015 року на сесії міської ради, 

прийняла на своєму засіданні рішення внести до опитувального листка сім 

назв.  

 

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда”): 

Шановні депутати! 

Давайте працювати в межах Регламенту: спочатку візьмемо даний 

проект рішення за основу, оскільки надійшли пропозиції щодо даного проекту 

рішення, а потім проголосуємо за пропозиції.  

 

Марковський І.І.: 

Щоб не було непорозумінь я хочу повідомити депутатам наступне. У нас 

була домовленість на сесії, на погоджувальній нараді про те, що рішення, в 

якому буде зазначена нова назва міста, я не підпишу. А тому ми повинні 

прийняти те рішення, яке було підготовлене і винесене на розгляд сесії: що ми 

направляємо пропозиції до Верховної Ради України. Сьогодні реванш ніхто не 

візьме. Дякую. 

 

Михальонок С.А.: 

Шановні депутати! 

Я розумію, що моя пропозиція провести голосування за даний проект 

рішення у відкритому (поіменному) режимі не набере голосів. Тому я 

звертаюсь до журналістів з наступною пропозицією. Сьогодні буде проходити 

голосування за абсолютно незаконний, безпідставний проект рішення щодо 

проведення громадського опитування, яке проводилося з грубійшими 

порушеннями. Я хочу звернутися до депутатів та наголосити на тому, що 

сьогодні ми своїми рішеннями можемо розставляти маркери, які ‟русский 

мир” проштовхує на території України. Сьогодні головне завдання ‟русского 

мира”, поставити місто Єлисаветград в центрі України. Не хочу ні кого ні в 

чому переконувати. Я звертаюся до патріотично налаштованих депутатів, щоб 

вони продемонстрували свою позицію під час голосування: встали, щоб 

журналісти їх бачили, і вилучили картки для голосування з пультів. 

Продемонструйте свою позицію відкрито і безкомпромісно. Дякую.  

 

Стрижаков А.О., депутат міської ради (позафракційний): 

Я хочу сделать заявление от имени кировоградцев. 
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Переименование несвоевременно. Но очевидно, если говорить о 

переименовании, то люди за возвращение городу его исторического названия.  

Опрос организован и проведен далеко неидеально, но цифры результатов 

опроса достаточно показательны в контексте возвращения исторического 

названия. Я призываю депутатов поддержать предложение депутата 

Шамшура А.З., чтобы мы как представители общественности обратились с 

нашим предложением к Верховному Совету. Спасибо. 

 

Садовий М.І., депутат міської ради (позафракційний): 

Шановні депутати! 

Я хотів би звернути вашу увагу на те, що науковці Кіровоградського 

педагогічного університету імені В. Винниченка працювали над питанням 

щодо назви міста Кіровограда. У всіх вас є відповідна довідка. На це треба 

звернути увагу. Тим більше, що було проведено опитування. Потрібно 

обов’язково брати до уваги результати опитування. Люди висловлювали свою 

точку зору. Нехай, що були якісь порушення. Але в думці такої кількості 

опитаних є раціональне зерно.  

Направляти до Верховної Ради України постанову, в якій не буде нашої 

пропозиції і точки зору щодо назви міста, неправильно. Треба обов’язково 

вказати, що сесія Кіровоградської міської ради пропонує конкретну назву. 

Давайте будемо ставити даний проект рішення на голосування. Якщо ми 

підтримуємо результати опитування, то давайте зазначати, що депутати міської 

ради вважають необхідним назвати місто Кіровоград Єлисаветградом. Не 

потрібно грати в політичні ігри. Ми стільки награлися, що наші діти і правнуки 

не вибачать нам тих прорахунків, які ми вже здійснили. Дякую. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Шановний головуючий! 

Шановні колеги! 

У мене є дві ремарки щодо даного питання. Перша ‒ стосовно виступу 

депутата Михальонка С.А. Досить ділити громадян України і міста на сорти: 

хто є більш патріотичний, а хто є менш патріотичний. Я не вважаю, що я є 

менш патріотично налаштований ніж депутат Михальонок С.А. Друга ‒ до 

Івана Івановича.  

Іване Івановичу! 

Ви можете підписувати чи не підписувати рішення. Не підписувати 

рішення Ви можете лише застосувавши право ‟вето”, яке у Вас безумовно є. 

Але ми наполегливо просимо Вас дотримуватися Регламенту, поставити 

питання на голосування за основу та поставити на голосування пропозицію 

депутата Шамшура О.З. Потім Ви зможете визначатися, консультуватися з 

юристами, з народними депутатами підписувати рішення чи ні. Зараз давайте 

діяти згідно з процедурою.  
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Марковський І.І.: 

По-перше, консультуватися з народними депутатами мені немає про що. 

Є вимоги закону, яких я буду дотримуватися. Друге ‒ Ваша пропозиція 

приймається. 

 

Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Уважаемые коллеги! 

На согласовательном совещании вчера было принято решение 

поддержать результаты опроса и точка.  

 

Марковський І.І.: 

Пропоную взяти даний проект рішення за основу. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 42, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 17. 

Прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

16 0 0 0 16 

ВО 

“Батьківщина” 

4 1 0 4 9 

“Єлисаветград” 2 0 0 3 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

4 0 0 2 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 1 4 15 

“За єдність” 1 0 0 2 3 

Позафракційні 5 0 0 2 7 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція від депутата Шамшура О.З. доповнити даний 

проект рішення пунктом 2: запропонувати Верховній Раді України 

перейменувати місто Кіровоград Кіровоградської області на місто 

Єлисаветград. Пункти 2, 3 даного проекту рішення вважати пунктами 3, 4 

відповідно. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“проти” – 2, 

“утримались” – 1, 

“не голосували” – 23. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

16 0 0 0 16 

ВО 

“Батьківщина” 

0 1 0 8 9 

“Єлисаветград” 4 0 0 1 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

1 0 0 5 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

8 1 1 5 15 

“За єдність” 1 0 0 2 3 

Позафракційні 5 0 0 2 7 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція від депутата Садового М.І. вказати у даному 

проекті рішення назву міста, яку рекомендує Кіровоградська міська рада. Хто 

за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 
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Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозиції, озвученої начальником відділу з питань внутрішньої 

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

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4716 “Про надання пропозицій до Верховної 

Ради України щодо перейменування міста Кіровограда” (додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради від 22 вересня 

2015 року № 4462”. Проект рішення за реєстраційним № 4802. Доповідає 

Пузакова А.А. ‒ заступник начальника управління економіки міської ради. 

 

Пузакова А.А., заступник начальника управління економіки міської 

ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4802 “Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради 

від 22 вересня 2015 року № 4462” про підтримку участі комунального 

підприємства ‟Теплоенергетик” у проекті Світового банку ‟Підвищення 

енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання України”. 

Пунктом 1 даного проекту рішення пропонується на підставі листа 

комунального підприємства ‟Теплоенергетик” пункт 1 рішення від 22.09.2015 

№ 4462 після слів ‟для отримання позики” доповнити словами 

‟у розмірі 30,0 млн дол США”.  

Якщо ви пам’ятаєте, то 15 липня 2014 року рішенням № 3243 ми 

підтримали участь дочірнього підприємства ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ 

УНГА” у проекті ‟Підвищення енергоефективності у секторі централізованого 

теплопостачання України”.  

Тобто, станом на сьогодні у проекті Світового банку беруть 

участь два кіровоградських підприємства: КП ‟Теплоенергетик” та 

ДП ‟Кіровоградтепло” ТОВ ‟ЦНТІ УНГА”. 

Пунктом 2 проекту рішення, який винесено на розгляд міської ради,  

пропонується доручити секретарю Кіровоградської міської ради підписати 

п’ятисторонній договір субкредитування з ДП ‟Кіровоградтепло” 

ТОВ ‟ЦНТІ УНГА” у розмірі 29,7 млн дол США. 
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Марковський І.І.: 

Є запитання щодо даного проекту рішення? Немає. 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 16, 

“утримались” – 7, 

“проти” – 2, 

“не голосували” – 36. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3917 ‟Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4824. Доповідає Коваленко С.М. ‒ начальник управління з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 56, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 6. 

 

Прийнято рішення № 4717 “Про внесення доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3917 ‟Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2015 рік” (додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3918”. Проект рішення за реєстраційним № 4833. Доповідає 

Дорохіна Л.В. ‒ начальник відділу сім’ї та молоді міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 48, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 14. 

 

Прийнято рішення № 4718 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3918” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 

№ 3915”. Проект рішення за реєстраційним № 4830. Доповідає 

Назарець А.Ф. ‒ начальник відділу культури і туризму міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4719 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3915” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року 

№ 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4841. Доповідає Стецюк В.Н. ‒ заступник начальника фінансового 

управління міської ради. 

 

Стецюк В.Н., заступник начальника фінансового управління 

міської ради: 

Шановні депутати! 

На ваш розгляд пропонується проект рішення міської ради за 

реєстраційним № 4841 ‟Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський бюджет на 2015 рік”. 

Даним проектом рішення пропонується збільшити дохідну частину 

міського бюджету на суму 421,5 тис. грн ‒ це кошти освітньої субвенції, надані 

з державного бюджету на придбання комп’ютерних комплексів з 

мультимедійними дошками. Також зазначеним проектом рішення 

пропонується збільшити видатки по управлінню освіти міської ради 
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на 150,0 тис. грн на проведення капітальних ремонтів по дошкільним закладам.  

Крім того, надійшли додаткові пропозиції від головних розпорядників 

коштів, погоджені постійною комісією з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку, а саме зменшити видатки 

загального фонду бюджету по виконавчому комітету за КФК 250404 ‟Інші 

видатки” на суму 190,0 тис. грн та направити ці кошти управлінню охорони 

здоров’я на придбання ліків для дітей. 

Також пропонується збільшити видатки по спеціальному фонду по 

управлінню капітального будівництва на суму 310,0 тис. грн, в тому числі на 

капітальний ремонт перинатального центру, пологових будинків та на ремонт 

теплових мереж. 

Крім того, пропонується здійснити перерозподіл по управлінню 

капітального будівництва для проведення ремонту теплових мереж по відділу 

культури. 

За пропозицією виконавчого комітету, погодженою постійною комісією 

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

розвитку, пропонується здійснити перерозподіл видатків загального фонду 

міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів ‒ 

виконавчому комітету, на загальну суму 214,0 тис. грн. 

Пропонується збільшити кошторисні призначення по КФК 010116 

‟Органи місцевого самоврядування” на загальну суму 217,7 тис. грн за рахунок 

зменшення видатків резервного фонду для здійснення виплат по головним 

розпорядникам коштів. 

Також пропонується збільшити бюджетні призначення по відділу 

фізичної культури та спорту міської ради за КФК 130107 ‟Утримання та 

навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл” 

на суму 100 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення навчально-

тренувальних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах за рахунок 

зменшення видатків резервного фонду. 

Прошу підтримати озвучені пропозиції.  

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”): 

Вчора і сьогодні на засіданнях постійної комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку були 

погоджені пропозиції щодо даного проекту рішення, а саме: 

190,0 тис. грн, які вивільняються, ми спрямовуємо на поліклініки та 

амбулаторії; 

пропонується внести зміни по Програмі розвитку житлово-

комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік 

(проект рішення № 4836). 

Також пропонується внести зміни по управлінню капітального 

будівництва міської ради. 

Ви доповіли про ці зміни? 
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Стецюк В.Н.: 

Так. Я озвучив всі зміни за виключенням пропозицій стосовно Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік. Вони будуть доповідатись окремо. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, озвучених 

заступником начальника фінансового управління міської ради. Хто за дану 

пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4720 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 ‟Про міський 

бюджет на 2015 рік” (додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 

2015 року № 3926 ‟Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда 

на 2015 рік”. Проект рішення за реєстраційним № 4831. Доповідає 

Вовк Ю.М. ‒ начальник відділу соціальної підтримки  населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4721 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 ‟Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2015 рік” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 

2015 року № 3974 ‟Про звільнення на 50 % від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 

загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4834. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник 

відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4722 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 3974 ‟Про 

звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-комунальними 

послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан” (додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання одноразової грошової допомоги громадянам міста Кіровограда”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4832. Доповідає Вовк Ю.М. ‒ начальник 

відділу соціальної підтримки населення міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому зі 

змінами відповідно до рішення комісії по наданню допомоги 

малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 15. 

 

Прийнято рішення № 4723 “Про надання одноразової грошової 

допомоги громадянам міста Кіровограда” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3936 ‟Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального 

господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2015 рік”. Проект рішення 

за реєстраційним № 4836. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного 

управління житлово-комунального господарства міської ради. 

 

Хачатурян О.С., начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради: 

Прошу підтримати даний проект рішення з урахуванням пропозицій 

постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

енергозбереження. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з 

урахуванням пропозицій постійної комісії міської ради з питань житлово-

комунального господарства та енергозбереження. Хто за дану пропозицію, 

прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 33, 

“утримались” – 2, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 27. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні колеги! 

У даному проекті рішення є перерозподіл коштів. Депутати не 

підтримали його з доповненнями. Звертаюся до голови постійної комісії 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку. Можливо необхідно прийняти даний проект рішення 

без доповнень? 

 

Краснокутський О.В., депутат міської ради (депутатська група 

‟Рідний Кіровоград”): 

Постійна комісія міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку прийняла рішення погодити 

проект рішення № 4836 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження Програми 

розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік”, виключивши у додатку зміни в частині пункту 25 

розділу VІ ‟Благоустрій міста”. 
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Марковський І.І.: 

Є пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому з урахуванням 

пропозиції, озвученої головою постійної комісії з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку. Немає заперечень? 

Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 34, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 

№ 3937 ‟Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 

доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4837. Доповідає Хачатурян О.С. ‒ 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства міської 

ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 38, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 22. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

9 0 1 6 16 

ВО 

“Батьківщина” 

9 0 0 1 10 

“Єлисаветград” 5 0 0 0 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

3 0 0 3 6 
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“Відповідальне 

Самоврядування” 

11 0 1 3 15 

“За єдність” 0 0 0 3 15 

Позафракційні 1 1 0 6 8 

 

Марковський І.І.: 

Які будуть пропозиції? 

Я так розумію, якщо депутати з чимось незгодні, то вони повинні 

озвучувати свої пропозиції та зауваження. Ми завершуємо каденцію. Є роботи, 

які треба виконати. Нічого нового не додається. Тому я пропонував би вам 

повторно проголосувати за даний проект рішення. Немає заперечень? 

 

Ніколаєнко В.Г., депутат міської ради (депутатська група ‟Трудовий 

актив Кіровограда): 

Пройшло два дні з моменту, коли відбулися місцеві вибори. Мабуть, що 

у деяких депутатів залишилася образа. Я хочу сказати одне. На цьому життя не 

зупиняється. Помстою ми не зробимо нічого доброго. Я вважаю, що потрібно 

повернутися до розгляду проекту рішення № 4836. Це об’єкти, які вже 

фактично виконані, але треба зробити внутрішній перерозподіл коштів. Прошу 

депутатів, які не отримали перемогу у виборчих перегонах, подумати і 

відкинути свої амбіції. Життя не закінчилося 25 жовтня 2015 року. Воно 

продовжується.  

 

Марковський І.І.: 

Я підтримую Віктора Григоровича.  

Ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту 

рішення за реєстраційним № 4836 ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ‟Про затвердження 

Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста 

Кіровограда на 2015 рік”, № 4837 ‟Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ‟Про затвердження 

Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої 

системи в місті Кіровограді на 2015 рік”. Хто за дану пропозицію, прошу 

голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 37, 

“проти” – 1, 

“утримались” – 0, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 
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На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 
 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

8 0 0 8 16 

ВО 

“Батьківщина” 

9 0 0 1 10 

“Єлисаветград” 5 0 0 0 5 

“Рідний 

Кіровоград” 

2 0 0 4 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

10 0 1 4 15 

“За єдність” 0 0 0 3 3 

Позафракційні 3 0 0 5 8 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда квартири № 2 по 

проїзду Петровського, 8-а”. Проект рішення за реєстраційним № 4835. 

Доповідає Хачатурян О.С. ‒ начальник Головного управління житлово-

комунального господарства міської ради. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
 

Результати голосування: 

“за” – 49, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4724 “Про надання згоди на безоплатне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда квартири № 2 по проїзду Петровського, 8-а” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда, затвердженого 

рішенням Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4838. Доповідає Мартинова І.В. ‒ 

в.о. начальника управління містобудування та архітектури міської ради. 
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Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4725 “Про внесення змін до Плану зонування 

території міста Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4815. Доповідає Ніколаєнко В.Г. ‒ голова 

постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю та 

приватизації. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 30, 

“утримались” – 3, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 29. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду питань щодо регулювання земельних відносин. 

Доповідає з цих питань Пидорич В.О. – начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища міської ради. 

Перше питання ‒ ‟Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним № 4825. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 
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Прийнято рішення № 4726 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам АТО” (додається). 
 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4826. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 54, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 9. 

 

Прийнято рішення № 4727 “Про передачу у власність земельних 

ділянок учасникам бойових дій” (додається). 
 

Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок учасникам АТО”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4827. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 52, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 11. 

 

Прийнято рішення № 4728 “Про надання дозволів на розроблення 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 

АТО” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 18.08.2015 

№ 4441”. Проект рішення за реєстраційним № 4828. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 50, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 13. 

 

Прийнято рішення № 4729 “Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 18.08.2015 № 4441” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)”. Проект рішення за 

реєстраційним № 4829. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 28. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Запорожець Г.В. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Карабінерній (біля будинку № 35)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4807. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4730 “Про передачу Запорожець Г.В. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля 

будинку № 35)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Ліфенко С.С. в оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка 

(біля будинку № 73)”. Проект рішення за реєстраційним № 4840. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 51, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 12. 

 

Прийнято рішення № 4731 “Про передачу Ліфенко С.С. в оренду 

земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)” 

(додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Кравченку І.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (між будинками 

№ 7 та № 9)”. Проект рішення за реєстраційним № 4842. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 45, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 17. 

 

Прийнято рішення № 4732 “Про надання Кравченку І.Г. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Маршала Конєва (між будинками № 7 та № 9)” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Токару М.В. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 20, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4843. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 42, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 20. 

 

Прийнято рішення № 4733 “Про передачу Токару М.В. в оренду 

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

(додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Тараненко Н.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 20, корп. 1)”. Проект рішення за реєстраційним № 4844. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 40, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 23. 

 

Прийнято рішення № 4734 “Про передачу Тараненко Н.О. в оренду 

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

(додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

передачу Чернявському В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Андріївській”. Проект рішення за реєстраційним № 4839. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4735 “Про передачу Чернявському В.І. 

безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській” 

(додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Маршала Конєва (на зупинці міського транспорту) та включенням до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”. Проект рішення за реєстраційним № 4846. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 19. 

 

Прийнято рішення № 4736 “Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Маршала Конєва (на 

зупинці міського транспорту) та включенням до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом” 

(додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

надання Городецькому В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61)”. 

Проект рішення за реєстраційним № 4819. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 44, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 18. 

 

Прийнято рішення № 4737 “Про надання Городецькому В.П. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Садовій (біля будинку № 61)” (додається). 
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Марковський І.І.: 

Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про надання Тєрєхову О.А. дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по 

вул. Преображенській, 19-б”. Проект рішення за реєстраційним № 4721. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 41, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 22. 

 

Прийнято рішення № 4738 “Про надання Тєрєхову О.А. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки по вул. Преображенській, 19-б” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного “Про 

поновлення ПП ‟АВТОМИР” договору оренди земельної ділянки по 

вул. 50 років Жовтня (на зупинці міського транспорту ‟Друкарня”)”. Проект 

рішення за реєстраційним № 4757. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 35, 

“утримались” – 1, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Бутенку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 

вул. Маршала Конєва (біля будинку № 5)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4793. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 
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Результати голосування: 

“за” – 47, 

“утримались” – 0, 

“проти” – 0, 

“не голосували” – 16. 

 

Прийнято рішення № 4739 “Про передачу Бутенку А.М. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля 

будинку № 5)” (додається). 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по 

просп. Комуністичному (біля будинку № 7)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4786. 

 

Пидорич В.О., начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища міської ради: 

До даного проекту рішення є зауваження управління містобудування та 

архітектури: не відповідає зонуванню. 

 

Марковський І.І.: 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 36, 

“проти” – 0, 

“утримались” – 2, 

“не голосували” – 25. 

Не прийнято. 

 

На вимогу головуючого на інформаційному табло електронної системи 

“Рада-В” висвітлено результати голосування по фракціям: 

 

Назва фракції, 

групи 

За Проти Утри- 

мались 

Не 

голосували 

Разом 

“Трудовий актив 

Кіровограда” 

13 0 0 3 16 

ВО 

“Батьківщина” 

7 0 1 2 10 

“Єлисаветград” 

 

1 0 0 4 5 
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“Рідний 

Кіровоград” 

2 0 0 4 6 

“Відповідальне 

Самоврядування” 

8 0 1 6 15 

“За єдність” 2 0 0 1 3 

Позафракційні 3 0 0 5 8 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”. Проект рішення за реєстраційним 

№ 4785. 

Надійшла пропозиція прийняти даний проект рішення в цілому. Хто за 

дану пропозицію, прошу голосувати. 

 

Результати голосування: 

“за” – 29, 

“утримались” – 6, 

“проти” – 1, 

“не голосували” – 26. 

Не прийнято. 

 

Марковський І.І.: 
Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного 

“Про поновлення ПП ‟ВЕРХІВЕЦЬ-21” договору оренди земельної ділянки на 

перехресті вул. Євгена Маланюка та Башкирської (поруч з площею Дружби 

народів)”. Проект рішення за реєстраційним № 4594. 

 

Волков І.В., депутат міської ради (співголова депутатської групи 

‟Трудовий актив Кіровограда”): 

Шановні колеги! 

На початку засідання до порядку денного п’ятдесят другої сесії міської 

ради було внесено з голосу декілька питань. Депутати не готові з голосу 

приймати ці питання. Наша депутатська група просить оголосити перерву на 

10 хвилин. Хотілося, щоб депутати, які вносили ці питання, доповіли з них. 

Ми хочемо розібратися. 

 

Марковський І.І.: 

Зрозуміло. Слово просить депутат Табалов С.М. 
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Табалов С.М., депутат міської ради (депутатська група ‟Рідний 

Кіровоград”): 

Иван Иванович! 

Я предлагаю послушать гимн, закрыть сессию и разойтись. 

 

Марковський І.І.: 

Шановні депутати! 

П’ятдесят друга сесія Кіровоградської міської ради шостого скликання 

оголошується закритою. 

Дякую за роботу. 

 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

 

Секретар міської ради       І. Марковський 


