
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   № 43 

 

ХLIII сесії міської ради VII скликання 

 

            27.04.2017                                           м. Сміла

  

     

   
            Головуючий: Федоренко В.А. – секретар міської ради 

 

Початок: 11-00 

                                                                                                         Закінчення: 14-15 

 

 

     1. Обрано депутатів до міської  ради                              -  36 

 

 

     2. Взяли участь у роботі сесії                                -  35 

         міської  ради       

 

                                                                         

     3. Відсутні депутати на  

         сесії  міської ради: Скубко В.А. 

 

 

     4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету    

         міської ради та представники ЗМІ. 

 

(Списки додаються). 

 

В залі 32 депутата. 

 

Протокольно:Склад секретаріату ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Затверджено.  
 

 

 

 

Секретаріат:  Кредзинський Ю.Я., Прусс В.М., Трусов В.Є. 



Протокольно: Регламент роботи сесії пропонується: 

- виступаючим надавати до 3 хвилин; 

- запити подавати усно та письмово; 

- сесію провести без перерви. 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не 

голосували» - 1. Затверджено. 

 

Депутат Нікітченко О.П. зареєструвалась для участі в роботі сесії міської ради.  

В залі 33 депутати.  

 

Розгляд запитів, звернень та повідомлень: 

1 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

2 СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

3 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

 

 

Бердецький В.Б., висловив подяку за надану йому підтримку. 

Наголосив на необхідності розроблення Програми для підтримки 

хворих на онкологію. Також запропонував знайти можливість 

виділення палати для невиліковно хворих.  

Федоренко В.А. 

Начальнику відділу охорони здоровя, спільно з головою 

постійної комісії міської з питань освіти, науки, молоді та 

спорту, культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства 

та соціального захисту, засобів масової інформації 

напрацювати шляхи вирішення питання та винести на 

розгляд профільної комісії міської ради.  

 

Шаповал О.А. зі скаргою на депутата Пляченко О.В. від 

мешканців будинку № 3 по вул. Героїв УПА (зачитується, 

додається). 

Федоренко В.А. 

Винести на розгляд комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з організованою злочинністю, 

запобіганню корупції. 

 

Абажея П.І., з вимогою включити до порядку денного питання про 

реорганізацію комісій міської ради по фракціям та розпуск комісії 

міської ради з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової 

політики, роботи базових галузей народного господарства та 

розвитку підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного 

і побутового обслуговування, виробництва товарів народного 

споживання. Також повідомив, що питання щодо кризового стану 

Смілянської медико-санітарної частини № 14 не розглянуто до 

цього часу. 

Примак В.А., наголосив, що одного звернення не достатньо для 

перерозподілу депутатів в комісіях міської ради, тому 

пропонується депутату Абажею П.І., підготувати відповідний 

проект рішення міської ради та винести його на розгляд комісії 

міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської 

діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 

організованою злочинністю, запобіганню корупції. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

4 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

5 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Ставиться на голосування. «За» - 16, «проти» - 2, 

«утримались» - 12, «не голосували» - 3. Запит не підтримано. 

 

Головченка О.Є., який зачитав: 

1. Подання «Про утворення депутатської фракції «Аграрна партія 

України» (зачитується, додається).  

2. Заяву від депутата Старенького В.А. про вихід з фракції партії 

О. Ляшка (зачитується, додається).  

3. Зачитав  лист від ОДПІ, який надійшов до міської ради. Щодо 

невиконання рішення сесії міської ради від 23.02.2017 № 39-3/УІІ 

«Про внесення змін до рішення міської ради «Про місцеві податки 

та збори» (зачитується, додається). 

Синьогуб К.І. надав роз’яснення стосовно порушеного питання 

(дослівно у стенографічному звіті). 

Хоменко Р.М. 

Інформацію прийняти до відома.  

 

Головченка О.Є., який зачитав заяви від депутата Ястребової Н.М. 

про вихід із постійної комісії міської ради  освіти, науки, молоді та 

спорту, культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства та 

соціального захисту, засобів масової інформації. Та про 

включення її до складу комісії міської ради з питань  місцевого 

бюджету, фінансів, податкової політики, роботи базових галузей 

народного господарства та розвитку підприємництва, захисту прав 

споживачів, торговельного і побутового обслуговування, 

виробництва товарів народного споживання. 

Інформацію прийняти до відома.  

 

 



Протокольно: Порядок денний ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0,  

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Затверджено. 

 

Порядок денний:     
1. Про стан реалізації міських заходів щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав і свобод жителів міста 

2. Інформація щодо результатів діяльності Смілянської місцевої прокуратури  

3. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І квартал 2017 рік 

4. Про звернення депутатів Смілянської міської ради щодо скасування абонентської 

плати за підключення до системи газопостачання 

5. Про звернення депутатів Смілянської міської ради щодо недопущення скасування  

мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення 

6. Про міську цільову соціальну програму «Цукровий діабет» на 2017-2019 роки»  

7. Про міську цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 

2018 року»  

8. Про міську цільову соціальну програму «Імунопрофілактика та захист населення 

від інфекційних хвороб на 2017-2019 роки»  

9. Про виділення коштів Бартеньєву І.В. 

10. Про виділення коштів Вдовенку Ю.Ю. 

11. Про виділення коштів Веренько Н.Г. 

12. Про виділення коштів Гордієнко Н.Г. 

13. Про виділення коштів Даніловій Т.В. 

14. Про виділення коштів Діброві М.П. 

15. Про виділення коштів Жилі Н.Л. 

16. Про виділення коштів Кривенькій Є.А. 

17. Про виділення коштів Куцомелі С.Б. 

18. Про виділення коштів Левченко Г.М. 

19. Про виділення коштів Лісіченко А.М. 

20. Про виділення коштів Матікі М.П. 

21. Про виділення коштів Панасенко Л.В. 

22. Про виділення коштів Решетняк Н.О. 

23. Про виділення коштів Руденко Л.А. 

24. Про виділення коштів Сорокі О.В. 

25. Про виділення коштів Ухань Т.М. 

26. Про виділення коштів Ходзінській О.О. 

27. Про доповнення загального переліку об’єктів  комунальної власності м. Сміла, що 

можуть бути передані в оренду  в  2017 році 

28. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Муніципальна 

інвестиційно-фондова компанія» 

29. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-8/УІІ «Про 

затвердження Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Муніципальна інвестиційно-фондова компанія» на 2017 рік 

30. Про використання орендної плати Смілянським комунальним підприємством 

"Смілатеплоенерго" 

31. Про погодження відчуження основних засобів комунального підприємства 

«Смілакомунтеплоенерго» 

32. Про безоплатну передачу нежитлових приміщень кварткомів на баланс ради 

квартальних комітетів  



33. Про внесення змін до рішення міської ради від 12.01.2005 № 23-4 «Про 

затвердження положення про цільові фонди органів місцевого самоврядування» 

34. Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів освіти та 

структурних підрозділів управління освіти, молоді та спорту, що фінансуються за 

рахунок місцевого бюджету 

35. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про 

міський бюджет на 2017 рік» 

36. Про внесення змін до рішення міської ради від 04.08.2016 № 22-7/УІІ «Про 

утворення виконавчого комітету міської ради» 

37. Про розроблення детального плану території, обмеженої вулицею Тараса 

Шевченка, шляхопроводом, межею земельної ділянки Одеської залізниці та межею 

земельної ділянки гаражно-будівельного автокооперативу "Локомотив" 

38. Про розроблення детального плану території, обмеженої вулицями Мічуріна, 

Фруктовою, межею Смілянського колгоспного ринку Черкаської облспоживспілки та 

межею домоволодіння № 6 на вул. Мічуріна 

39. Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. Незалежності, межею 

ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та житловою забудовою 

від вул. Незалежності для розміщення будівлі громадського призначення в комплексі з 

майстернею шиномонтажу 

40. Про розроблення детального плану території, обмеженої Яхновою греблею на 

міському водосховищі та вул. Перемоги 

41. Про затвердження детального плану території частини житлового кварталу між 

багатоквартирними житловими будинками № 76 та № 78 по вул. Кармелюка з 

розміщенням закладу торгівлі у м. Сміла Черкаської області 

42. Про затвердження детального плану території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", 

ТОВ "Агрохім", ТОВ "Сміла-Ресурси", ТОВ "Шляхіндустрія", територією ПАТ 

"Спект-Сміла", ТОВ "Вісак-Оризон" з розміщенням складів мінеральних добрив у м. 

Сміла Черкаської області 

43. Про надання Гергелю К.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 33 у власність 

44. Про надання Гончаренку В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Ясеновій, 9 

у власність 

45. Про надання Гуртовому В.Г. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 5 у власність 

46. Про надання Гутнику Ю.П. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

17-б у власність 

47. Про надання Жукову В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Благовісній, 

23 у власність 

48. Про надання Костову А.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

17-а у власність 



49. Про надання Левченко Л.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 26 у власність 

50. Про надання Барановській Л.І. згоди на відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) під індивідуальну житлову забудову на вул. Перемоги, 23 

51. Про надання Клочаю О.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

19-а у власність 

52. Про надання Барабашу С.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Гулака-

Артемовського, 35 

53. Про надання Білазерському Ю.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Благовісній, 

17 

54. Про надання Діхтяру В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під реконструкцію існуючої нежитлової будівлі лазні в 

адміністративно-офісну будівлю на вул. Івана Франка, 9-а 

55. Про надання Коломійцю С.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

13-б 

56. Про надання Самойленку П.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 57 

57. Про надання Старіковій О.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

15-а 

58. Про надання Ротаню О.Є. дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 

Надії Курченко, 10 

59. Про надання Михайленко К.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 

15-б 

60. Про надання Самойленко В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 57 

61. Про надання Дмитрієвій О.В. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Канашській, 19 

62. Про надання Пахарук Н.М. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на пров. Цегельному, 10 

63. Про надання ПАТ "Укртелеком" згоди на поділ земельної ділянки під виробничою 

базою на пров. Перемоги, 20 

64. Про надання ПП "КПТ "Смілянський" дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Севастопольській, 54 

65. Про надання ТОВ "АВ інвест груп" дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під будівлю зварювального цеху на вул. Мазура, 21-к 



66. Про поновлення з ФОП Соляром С.О. договору оренди землі під стоянкою для 

власного автотранспорту на вул. Мазура, 21 

67. Про поновлення з ФОП Мироненком С.Ф. договору оренди землі під торгівельним  

павільйоном на вул. Б. Хмельницького, 47-б 

68. Про поновлення з ФОП Нікітченком С.І. договору оренди землі під павільйон для 

виконання шиномонтажних робіт на розі вулиць Незалежності - В'ячеслава Чорновола 

69. Про поновлення з ФОП Рибаком М.В. договору оренди землі під павільйоном по 

нарізці скла на ринку ст. ім. Т. Шевченка 

70. Про поновлення з ФОП Чекіною О.В. договору оренди землі під павільйоном по 

ремонту одягу на ринку ст. ім. Т. Шевченка 

71. Про поновлення з Гаркавенко О.М. договору оренди землі під тимчасовим  

металевим гаражем на вул. В’ячеслава Чорновола (біля житлового будинку № 56) 

72. Про поновлення з ФОП Кушнір О.Ю. договору оренди землі під магазином 

"Фортуна" на вул. В'ячеслава Чорновола, 5-а 

73. Про передачу земельної ділянки Христофоровій Т.В. під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Олександра Олеся, 57 у власність 

74. Про передачу земельної ділянки Христофорову М.Д. під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Олександра Олеся, 55 у власність 

75. Про передачу земельних ділянок Козубенку В.В. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Віри Гордієнко, 12 у власність та оренду 

76. Про передачу земельної ділянки Сулимі М.М. під індивідуальну житлову забудову 

на вул. Тодося Осьмачки, 75 у власність 

77. Про передачу Жашкевичу Р.О. земельних ділянок під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. першодрукаря Івана Федорова, 62 у власність та оренду 

78. Про передачу земельної ділянки Древаль Т.М. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Курчатова, 68-а у власність 

79. Про передачу Виговському П.Р. земельної ділянки під нежитлову будівлю кафе 

"Казка" на пров. Червоному, 2-а в оренду 

80. Про передачу ТОВ "ВП  "ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ" земельної ділянки під 

автозаправною станцією на вул. Богдана Хмельницького, 49-б в оренду 

81. Про припинення з ФОП Трушкевичем О.Ю. договору оренди землі під магазином-

кафе на вул. Клубній, 1 

82. Про відмову Тищенку Д.І. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул. Молодогвардійській 

83. Про відмову Тищенку І.А. в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на вул. Молодогвардійській 

84. Про відмову Ткалічу Д.В. в наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під 

індивідуальну житлову забудову на вул. Героїв Небесної Сотні, 29 

85. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Героїв Крут, 19 

86. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Кременчуцькій, 88 

87. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Промисловій, 15 

88. Про внесення змін до рішення міської ради від 08.10.2014 № 56-119/VI «Про 

надання дозволу ПАТ "Укртелеком" на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки під розміщення телекомунікаційної шафи на вул. 

Литвинова в оренду" 

89. Про скасування рішення міської ради від 29.09.2016 № 25-142/VII "Про 

припинення договору оренди землі з Дубиною Л.Я. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. 28 Червня, 32" 

90. Про скасування рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-89/VII "Про припинення 

з Гальченко Л.М. договору оренди землі для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Соборній, 82" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



 

1 СЛУХАЛИ: 

 

Пидороча Д.М. з інформацією щодо результатів діяльності 

Смілянської місцевої прокуратури вирішено заслухати 

першочергово 

ВИСТУПИЛИ: 

Протокольно: 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Цибко О.О. 

Виступ Пидорича Д.М. перервано. Пройшли обговорення щодо 

стану справ ДЗ СМСЧ-14 щодо можливостей погашення 

заборгованості по заробітній платі працівникам закладу 

(зачитується лист від МОЗ України, додається) 

Салов В.І., Федун В.В. (дослівно у стенографічному звіті).  

Проведення сесії відповідно до затвердженого порядку денного 

продовжено.  

ВИРІШИЛИ:  Інформацію щодо результатів діяльності Смілянської місцевої 

прокуратури прийняти до відома (додається). 

  

2 СЛУХАЛИ: Власенка В.І. «Про стан реалізації міських заходів щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод 

жителів міста» 

ВИСТУПИЛИ: Примак В.А., Цибко О.О., Слободяник  

ВИРІШИЛИ:  Інформацію «Про стан реалізації міських заходів щодо забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав і свобод жителів міста» 

Прийняти до відома (додається). 

  

3 СЛУХАЛИ: 

 

Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про затвердження звіту про 

виконання міського бюджету за І квартал 2017 рік» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження звіту про виконання 

міського бюджету за І квартал 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 24, «проти» - 5,  

«утримались» - 3, «не голосували» - 1. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-1/VІІ (Додається). 

  

4 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про звернення депутатів 

Смілянської міської ради щодо скасування абонентської плати за 

підключення до системи газопостачання» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про звернення депутатів Смілянської 

міської ради щодо скасування абонентської плати за підключення 

до системи газопостачання» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-2/VІІ (Додається). 

  

5 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про звернення депутатів 

Смілянської міської ради щодо недопущення скасування мораторію 

на відчуження земель сільськогосподарського призначення» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про звернення депутатів Смілянської міської 

 

  

 

 



ради щодо недопущення скасування мораторію на відчуження 

земель сільськогосподарського призначення» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0,  

«утримались» - 1, «не голосували» - 4. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-3/VІІ (Додається). 

  

Депутат Стригун А.М. вийшов з сесійної зали. В залі 32 депутати. 

 

6 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проектом рішення «Про міську цільову 

соціальну програму «Цукровий діабет» на 2017-2019 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про міську цільову соціальну програму 

«Цукровий діабет» на 2017-2019 роки» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 43-4/VІІ (Додається). 

  

7 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проектом рішення «Про міську цільову 

соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 

2018 року»  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про міську цільову соціальну програму 

протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на період до 2018 року»  

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-5/VІІ (Додається). 

  

8 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проектом рішення «Про міську цільову 

соціальну програму «Імунопрофілактика та захист населення від 

інфекційних хвороб на 2017-2019 роки» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про міську цільову соціальну програму 

«Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб 

на 2017-2019 роки» 

Ставиться на затвердження.  Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-6/VІІ (Додається). 

  

9 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Бартеньєву І.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Бартеньєву І.В.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-7/VІІ (Додається). 

  

10 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Вдовенку Ю.Ю.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Вдовенку Ю.Ю.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-8/VІІ (Додається). 

  

11 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Веренько Н.Г.» 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Веренько Н.Г.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-9/VІІ (Додається). 

  

12 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Гордієнко Н.Г.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Гордієнко Н.Г.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято.  

Рішення № 43-10/VІІ (Додається). 

  

13 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Даніловій Т.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Даніловій Т.В.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-11/VІІ (Додається). 

  

14 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Діброві М.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Діброві М.П.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 43-12/VІІ (Додається). 

  

15 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Жилі Н.Л.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Жилі Н.Л.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-13/VІІ (Додається). 

  

16 СЛУХАЛИ: 

 

Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Кривенькій Є.А.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Кривенькій Є.А.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-14/VІІ (Додається). 

  

17 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Куцомелі С.Б.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Куцомелі С.Б.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0,  

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-15/VІІ (Додається). 

  

18 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Левченко Г.М.»  

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Левченко Г.М.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-16/VІІ (Додається). 

  

19 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Лісіченко А.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Лісіченко А.М.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-17/VІІ (Додається). 

  

20 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Матікі М.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Матікі М.П.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-18/VІІ (Додається). 
  

21 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Панасенко Л.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Панасенко Л.В.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-19/VІІ (Додається). 

  

22 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Решетняк Н.О.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Решетняк Н.О.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-20/VІІ (Додається). 

  

23 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Руденко Л.А.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Руденко Л.А.» 

Ставиться на затвердження. «За» - 31, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-21/VІІ (Додається). 

  

Депутат Примак В.А. залишив засідання сесії міської ради. 

В залі 31 депутат. 

 

24 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Сорокі О.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Сорокі О.В.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-22/VІІ (Додається). 

  

25 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Ухань Т.М.» 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Ухань Т.М.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-23/VІІ (Додається). 

  

26 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Ходзінській О.О.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Ходзінській О.О.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-24/VІІ (Додається). 

  

27 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про доповнення загального 

переліку об’єктів комунальної власності м. Сміла, що можуть 

бути передані в оренду в 2017 році» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про доповнення загального переліку 

об’єктів комунальної власності м. Сміла, що можуть бути 

передані в оренду в 2017 році» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 43-25/VІІ (Додається). 

  

28 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «Муніципальна інвестиційно-

фондова компанія» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Муніципальна інвестиційно-фондова компанія» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 2, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-26/VІІ (Додається). 

  

29 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2016 № 33-8/УІІ «Про затвердження 

Програми підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Муніципальна інвестиційно-фондова компанія» на 2017 рік» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 33-8/УІІ «Про затвердження Програми 

підтримки та розвитку комунального підприємства 

«Муніципальна інвестиційно-фондова компанія» на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 27, «проти» - 0, 

«утримались» - 3, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-27/VІІ (Додається). 

  

30 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про використання орендної 

плати Смілянським комунальним підприємством 

"Смілатеплоенерго"» 

 

 

 

 
 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про використання орендної плати 

Смілянським комунальним підприємством "Смілатеплоенерго"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 26, «проти» - 0, 

«утримались» - 3, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-28/VІІ (Додається). 

  

31 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про погодження відчуження 

основних засобів комунального підприємства 

«Смілакомунтеплоенерго» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження відчуження основних 

засобів комунального підприємства «Смілакомунтеплоенерго» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-29/VІІ (Додається). 

  

32 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про безоплатну передачу 

нежитлових приміщень кварткомів на баланс ради 

квартальних комітетів» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про безоплатну передачу нежитлових 

приміщень кварткомів на баланс ради квартальних комітетів» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-30/VІІ (Додається). 

  

33 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 12.01.2005 № 23-4 «Про затвердження 

положення про цільові фонди органів місцевого самоврядування» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 12.01.2005 № 23-4 «Про затвердження положення про цільові 

фонди органів місцевого самоврядування» 

Ставиться на затвердження. «За» - 26, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-31/VІІ (Додається). 

  

34 СЛУХАЛИ: Незнанову Н.О. з проектом рішення «Про підвищення тарифних 

розрядів педагогічним працівникам закладів освіти та 

структурних підрозділів управління освіти, молоді та спорту, що 

фінансуються за рахунок місцевого бюджету» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про підвищення тарифних розрядів 

педагогічним працівникам закладів освіти та структурних 

підрозділів управління освіти, молоді та спорту, що фінансуються 

за рахунок місцевого бюджету» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 43-32/VІІ (Додається). 

  

35 СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 



ВИРІШИЛИ: Федун В.В., Синьогуб К.І., Головченко О.Є.  

 рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської 

ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 

рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 6, 

«утримались» - 7, «не голосували» - 1. Рішення не прийнято. 

  

36 СЛУХАЛИ: Єфремова В.В. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 04.08.2016 № 22-7/УІІ «Про утворення 

виконавчого комітету міської ради» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 04.08.2016 № 22-7/УІІ «Про утворення виконавчого комітету 

міської ради» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 4, 

«утримались» - 4, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-33/VІІ (Додається). 
  

37 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення детального 

плану території, обмеженої вулицею Тараса Шевченка, 

шляхопроводом, межею земельної ділянки Одеської залізниці та 

межею земельної ділянки гаражно-будівельного автокооперативу 

"Локомотив"» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої вулицею Тараса Шевченка, шляхопроводом, 

межею земельної ділянки Одеської залізниці та межею земельної 

ділянки гаражно-будівельного автокооперативу "Локомотив"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 1, 

«утримались» - 9, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-34/VІІ (Додається). 

  

38 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення 

детального плану території, обмеженої вулицями Мічуріна, 

Фруктовою, межею Смілянського колгоспного ринку 

Черкаської облспоживспілки та межею домоволодіння № 6 на 

вул. Мічуріна» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої вулицями Мічуріна, Фруктовою, межею 

Смілянського колгоспного ринку Черкаської 

облспоживспілки та межею домоволодіння № 6 на вул. 

Мічуріна» 

Ставиться на затвердження. «За» - 15, «проти» - 4, 

«утримались» - 7, «не голосували» - 5. Рішення не прийнято. 

  

39 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення 

детального плану території, обмеженої вул. Незалежності, 

межею ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", ПАТ 

"Укрнафта" та житловою забудовою від вул. Незалежності 



для розміщення будівлі громадського призначення в 

комплексі з майстернею шиномонтажу» 

ВИСТУПИЛИ: Лихолай В.О., Хоменко Р.М., Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої вул. Незалежності, межею ПАТ 

"Смілянський машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та 

житловою забудовою від вул. Незалежності для розміщення 

будівлі громадського призначення в комплексі з майстернею 

шиномонтажу» 

Ставиться на затвердження. «За» - 7, «проти» - 5, 

«утримались» - 10, «не голосували» - 9. Рішення не прийнято. 

  

40 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення (за вимогою 

депутатів) «Про розроблення детального плану території, 

обмеженої вул. Незалежності, межею ПАТ "Смілянський 

машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та житловою 

забудовою від вул. Незалежності для розміщення будівлі 

громадського призначення в комплексі з майстернею 

шиномонтажу» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до голосування проекту рішення 

«Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. 

Незалежності, межею ПАТ "Смілянський машинобудівний 

завод", ПАТ "Укрнафта" та житловою забудовою від вул. 

Незалежності для розміщення будівлі громадського призначення 

в комплексі з майстернею шиномонтажу» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 5, 

«утримались» - 6, «не голосували» - 1. Пропозицію 

підтримано. 

  

41 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення 

детального плану території, обмеженої вул. Незалежності, 

межею ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", ПАТ 

"Укрнафта" та житловою забудовою від вул. Незалежності 

для розміщення будівлі громадського призначення в 

комплексі з майстернею шиномонтажу» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої вул. Незалежності, межею ПАТ 

"Смілянський машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та 

житловою забудовою від вул. Незалежності для розміщення 

будівлі громадського призначення в комплексі з майстернею 

шиномонтажу» 

Ставиться на затвердження. «За» - 9, «проти» - 8, 

«утримались» - 9, «не голосували» - 5. Рішення не прийнято. 

  

42 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення детального 

плану території, обмеженої Яхновою греблею на міському 

водосховищі та вул. Перемоги» 

 
 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану території, 

обмеженої Яхновою греблею на міському водосховищі та вул. 

Перемоги» 

Ставиться на затвердження. «За» - 25, «проти» - 0, 

«утримались» - 4, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-35/VІІ (Додається). 

  

43 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про затвердження 

детального плану території частини житлового кварталу між 

багатоквартирними житловими будинками № 76 та № 78 по 

вул. Кармелюка з розміщенням закладу торгівлі у м. Сміла 

Черкаської області» 

ВИСТУПИЛИ: Старенький В.А., Кредзинський Ю.Я., Хоменко Р.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території частини житлового кварталу між 

багатоквартирними житловими будинками № 76 та № 78 по 

вул. Кармелюка з розміщенням закладу торгівлі у м. Сміла 

Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 15, «проти» - 6, 

«утримались» - 9, «не голосували» - 1. Рішення не прийнято. 

  

Депутат Стригун А.М. повернувся до сесійної зали. Депутат 

Синьогуб К.І. залишив сесійну залу. 

В залі 31 депутат. 

 

44 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", 

ТОВ "Агрохім", ТОВ "Сміла-Ресурси", ТОВ 

"Шляхіндустрія", територією ПАТ "Спект-Сміла", ТОВ 

"Вісак-Оризон" з розміщенням складів мінеральних добрив у 

м. Сміла Черкаської області» 

ВИСТУПИЛИ: Федун В.В., Абажей П.І., Салов В.І., представник приватного 

підприємця Лисенка О.Ф. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", ТОВ "Агрохім", 

ТОВ "Сміла-Ресурси", ТОВ "Шляхіндустрія", територією 

ПАТ "Спект-Сміла", ТОВ "Вісак-Оризон" з розміщенням 

складів мінеральних добрив у м. Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 9, «проти» - 6, 

«утримались» - 11, «не голосували» - 5. Рішення не прийнято. 

  

45 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Гергелю К.В. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 33 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Гергелю К.В. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

 

 



ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 33 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 26, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-36/VІІ (Додається). 

  

46 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Гончаренку В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Ясеновій, 9 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Гончаренку В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Ясеновій, 9 у 

власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-37/VІІ (Додається). 

  

Депутат Ткаченко О.П. зареєструвалась для участі в роботі сесії.  

В залі 32 депутата.  

 

47 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Гуртовому В.Г. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 5 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Гуртовому В.Г. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 5 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-38/VІІ (Додається). 

  

48 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Гутнику Ю.П. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Громова, 17-б у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Гутнику Ю.П. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 17-

б у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-39/VІІ (Додається). 

  

49 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Жукову В.М. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

 



земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Благовісній, 23 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Жукову В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Благовісній, 

23 у власність» 

Ставиться на затвердження.  За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-40/VІІ (Додається). 

  

50 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Костову А.А. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Громова, 17-а у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Костову А.А. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 17-

а у власність» 

Ставиться на затвердження.  За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-41/VІІ (Додається). 

  

51 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Левченко Л.В. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Олени Журливої, 26 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Левченко Л.В. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 26 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-42/VІІ (Додається). 

  

52 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Барановській Л.І. згоди на відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Перемоги, 23» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Барановській Л.І. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під 

індивідуальну житлову забудову на вул. Перемоги, 23» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 2, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-43/VІІ (Додається). 

  

53 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Клочаю О.А. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 



Громова, 19-а у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Клочаю О.А. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 19-

а у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-44/VІІ (Додається). 

  

54 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Барабашу С.І. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гулака-Артемовського, 35» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Барабашу С.І. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Гулака-

Артемовського, 35» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-45/VІІ (Додається). 

  

55 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Білазерському Ю.І. дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Благовісній, 17» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Білазерському Ю.І. дозволу 

на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Благовісній, 

17» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-46/VІІ (Додається). 

  

56 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Діхтяру В.М. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під реконструкцію існуючої нежитлової 

будівлі лазні в адміністративно-офісну будівлю на вул. Івана 

Франка, 9-а» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Діхтяру В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під реконструкцію існуючої нежитлової будівлі лазні в 

адміністративно-офісну будівлю на вул. Івана Франка, 9-а» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 1, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-47/VІІ (Додається). 

  

57 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Коломійцю С.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Громова, 13-б» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Коломійцю С.В. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 13-

б» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-48/VІІ (Додається). 

  

58 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Самойленку П.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Олени Журливої, 57» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Самойленку П.І. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 57» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-49/VІІ (Додається). 

  

59 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Старіковій О.А. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Громова, 15-а» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Старіковій О.А. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 15-

а» 

Ставиться на затвердження. «За» - 27, «проти» - 1, 

«утримались» - 2, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-50/VІІ (Додається). 

  

60 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Ротаню О.Є. 

дозволу на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Надії Курченко, 10» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Ротаню О.Є. дозволу на 

розробку документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Надії Курченко, 10» 

Ставиться на затвердження. «За» - 29, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-51/VІІ (Додається). 

  

61 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Михайленко К.О. дозволу на розробку проекту землеустрою 



щодо відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Громова, 15-б» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Михайленко К.О. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Громова, 15-

б» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-52/VІІ (Додається). 

  

62 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Самойленко В.М. дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Гайдамацькій, 57» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Самойленко В.М. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 57» 

Ставиться на затвердження. «За» - 27, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-53/VІІ (Додається). 

  

63 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання  

Дмитрієвій О.В. згоди на відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на вул. Канашській, 19» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Дмитрієвій О.В. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Канашській, 19» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-54/VІІ (Додається). 

  

64 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Пахарук Н.М. 

згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Цегельному, 10» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Пахарук Н.М. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

пров. Цегельному, 10» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-55/VІІ (Додається). 

  

65 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання ПАТ 

"Укртелеком" згоди на поділ земельної ділянки під виробничою 

базою на пров. Перемоги, 20» 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання ПАТ "Укртелеком" згоди на 

поділ земельної ділянки під виробничою базою на пров. 

Перемоги, 20» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-56/VІІ (Додається). 

  

66 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання ПП "КПТ 

"Смілянський" дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Севастопольській, 

54» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання ПП "КПТ "Смілянський" 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку на вул. Севастопольській, 

54» 

Ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-57/VІІ (Додається). 

  

67 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання ТОВ "АВ 

інвест груп" дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) під будівлю зварювального цеху 

на вул. Мазура, 21-к» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання ТОВ "АВ інвест груп" 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) під будівлю зварювального цеху на вул. Мазура, 21-

к» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-58/VІІ (Додається). 

  

68 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Соляром С.О. договору оренди землі під стоянкою для власного 

автотранспорту на вул. Мазура, 21» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Соляром С.О. 

договору оренди землі під стоянкою для власного автотранспорту 

на вул. Мазура, 21» 

Ставиться на затвердження. «За» - 30, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 0. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-59/VІІ (Додається). 

  

69 СЛУХАЛИ: 

 

Про повернення до розгляду проекту рішення (за вимогою 

депутата Цаподоя С.В.) «Про внесення змін до рішення міської 



 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 

рік» 

Федун В.В., Абажей П.І.. висловив обурення щодо повторного 

голосування даного проекту рішення. Салов В.І.,  

Хоменко Р.М., запропонував оголосити перерву для обговорення  

питання. Карло Т.А. 

Головуючий оголосив перерву у роботі сесії на 10 хвилин. 

 

Депутат Баталін І.В. зареєструвався для участі в роботі сесії. 

 

Після перерви в залі 33 депутати. 
 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до голосування проекту рішення 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-

16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 3, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 6. Пропозицію 

підтримано. 

  

70 СЛУХАЛИ: Сватко Г.Я. з проектом рішення «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 

2017 рік» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 6, 

«утримались» - 3, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-60/VІІ (Додається). 

  

71 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Мироненком С.Ф. договору оренди землі під торгівельним  

павільйоном на вул. Б. Хмельницького, 47-б» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради « Про поновлення з ФОП Мироненком С.Ф. 

договору оренди землі під торгівельним павільйоном на вул. Б. 

Хмельницького, 47-б» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 1, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 11. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-61/VІІ (Додається). 

  

72 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Нікітченком С.І. договору оренди землі під павільйон для 

виконання шиномонтажних робіт на розі вулиць Незалежності - 

В'ячеслава Чорновола» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Нікітченком С.І. 

договору оренди землі під павільйон для виконання 

шиномонтажних робіт на розі вулиць Незалежності - В'ячеслава 

Чорновола» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 13. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-62/VІІ (Додається). 



  

Депутати Абажей П.І., Бердецький В.Б., Глущенко В.О., 

Дериземля О.І., Перемей В.А., Салов В.І., Старіков А.Г., 

Трусов В.Є., Федун В.В., Ястребова Н.М. залишили сесійну залу. 

В залі 23 депутати. 

 

73 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення (за вимогою 

депутата Ткаченко О.П.) «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", ТОВ "Агрохім", ТОВ 

"Сміла-Ресурси", ТОВ "Шляхіндустрія", територією ПАТ "Спект-

Сміла", ТОВ "Вісак-Оризон" з розміщенням складів мінеральних 

добрив у м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до голосування проекту рішення 

«Про затвердження детального плану території, обмеженої 

межею ТОВ "Поляне", ТОВ "Агрохім", ТОВ "Сміла-Ресурси", 

ТОВ "Шляхіндустрія", територією ПАТ "Спект-Сміла", ТОВ 

"Вісак-Оризон" з розміщенням складів мінеральних добрив у м. 

Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 2, «не голосували» - 0. Пропозицію 

підтримано. 
  

74 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", 

ТОВ "Агрохім", ТОВ "Сміла-Ресурси", ТОВ "Шляхіндустрія", 

територією ПАТ "Спект-Сміла", ТОВ "Вісак-Оризон" з 

розміщенням складів мінеральних добрив у м. Сміла Черкаської 

області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої межею ТОВ "Поляне", ТОВ "Агрохім", ТОВ 

"Сміла-Ресурси", ТОВ "Шляхіндустрія", територією ПАТ "Спект-

Сміла", ТОВ "Вісак-Оризон" з розміщенням складів мінеральних 

добрив у м. Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 3, «не голосували» - 0. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-63/VІІ (Додається). 

  

75 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Рибаком М.В. договору оренди землі під павільйоном по нарізці 

скла на ринку ст. ім. Т. Шевченка» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Рибаком М.В. 

договору оренди землі під павільйоном по нарізці скла на ринку 

ст. ім. Т. Шевченка» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-64/VІІ (Додається). 

  

 



Депутат Заріцький К.Р. залишив сесійну залу. 

В залі 21 депутат. 

 

76 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Чекіною О.В. договору оренди землі під павільйоном по ремонту 

одягу на ринку ст. ім. Т. Шевченка» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Чекіною О.В. 

договору оренди землі під павільйоном по ремонту одягу на 

ринку ст. ім. Т. Шевченка» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 0. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-65/VІІ (Додається). 

  

77 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з 

Гаркавенко О.М. договору оренди землі під тимчасовим  

металевим гаражем на вул. В’ячеслава Чорновола (біля 

житлового будинку № 56)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з Гаркавенко О.М. 

договору оренди землі під тимчасовим  металевим гаражем на 

вул. В’ячеслава Чорновола (біля житлового будинку № 56)» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-66/VІІ (Додається). 

  

78 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Кушнір О.Ю. договору оренди землі під магазином "Фортуна" на 

вул. В'ячеслава Чорновола, 5-а» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради « Про поновлення з ФОП Кушнір О.Ю. 

договору оренди землі під магазином "Фортуна" на вул. 

В'ячеслава Чорновола, 5-а» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-67/VІІ (Додається). 

  

79 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Христофоровій Т.В. під індивідуальну житлову забудову 

на вул. Олександра Олеся, 57 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Христофоровій Т.В. під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Олександра Олеся, 57 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 1, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-68/VІІ (Додається). 

  

80 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Христофорову М.Д. під індивідуальну житлову забудову 

на вул. Олександра Олеся, 55 у власність» 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Христофорову М.Д. під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Олександра Олеся, 55 у власність» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-69/VІІ (Додається). 

  

81 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу земельних 

ділянок Козубенку В.В. під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Віри Гордієнко, 12 у власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок 

Козубенку В.В. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Віри Гордієнко, 12 у власність та оренду» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-70/VІІ (Додається). 

  

82 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Сулимі М.М. під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Тодося Осьмачки, 75 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки  

Сулимі М.М. під індивідуальну житлову забудову на вул. Тодося 

Осьмачки, 75 у власність» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 43-71/VІІ (Додається). 

  

83 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу  

Жашкевичу Р.О. земельних ділянок під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. першодрукаря Івана Федорова, 62 у 

власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Жашкевичу Р.О. земельних 

ділянок під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

першодрукаря Івана Федорова, 62 у власність та оренду» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-72/VІІ (Додається). 

84 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Древаль Т.М. під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Курчатова, 68-а у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки  

Древаль Т.М. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Курчатова, 68-а у власність» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-73/VІІ (Додається). 

  

85 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу  

Виговському П.Р. земельної ділянки під нежитлову будівлю кафе 

"Казка" на пров. Червоному, 2-а в оренду» 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Виговському П.Р. земельної 

ділянки під нежитлову будівлю кафе "Казка" на пров. Червоному, 

2-а в оренду» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-74/VІІ (Додається). 

  

86 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу ТОВ "ВП  

"ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ" земельної ділянки під 

автозаправною станцією на вул. Богдана Хмельницького, 49-б в 

оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу ТОВ "ВП  

"ПОБУТРЕМБУДМАТЕРІАЛИ" земельної ділянки під 

автозаправною станцією на вул. Богдана Хмельницького, 49-б в 

оренду» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 43-75/VІІ (Додається). 

  

87 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про припинення з ФОП 

Трушкевичем О.Ю. договору оренди землі під магазином-кафе на 

вул. Клубній, 1» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І., Старенький В.А. запропонував повернутися до 

розгляду 39 питання порядку денного «Про розроблення 

детального плану території, обмеженої вул. Незалежності, межею 

ПАТ "Смілянський машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та 

житловою забудовою від вул. Незалежності для розміщення 

будівлі громадського призначення в комплексі з майстернею 

шиномонтажу» (головуючий зазначив, що пропозицію депутата 

буде розглянуто в кінці порядку денного).  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про припинення з ФОП Трушкевичем 

О.Ю. договору оренди землі під магазином-кафе на вул. Клубній, 

1» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 1, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 0. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-76/VІІ (Додається). 

  

88 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову Тищенку Д.І. в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вул. Молодогвардійській» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову Тищенку Д.І. в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. Молодогвардійській» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-77/VІІ (Додається). 

  

89 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову Тищенку І.А. в 

наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на вул. Молодогвардійській» 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову Тищенку І.А. в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. Молодогвардійській» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-78/VІІ (Додається). 

  

90 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову Ткалічу Д.В. в 

наданні дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Героїв Небесної Сотні, 29» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову Ткалічу Д.В. в наданні 

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під 

індивідуальну житлову забудову на вул. Героїв Небесної Сотні, 

29» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-79/VІІ (Додається). 

  

91 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Героїв Крут, 19» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Героїв Крут, 

19» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-80/VІІ (Додається). 

  

92 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Кременчуцькій, 88» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. 

Кременчуцькій, 88» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-81/VІІ (Додається). 

  

93 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Промисловій, 15» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

 

 

 



землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. 

Промисловій, 15» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-82/VІІ (Додається). 

  

94 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 08.10.2014 № 56-119/VI «Про надання 

дозволу ПАТ "Укртелеком" на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки під розміщення 

телекомунікаційної шафи на вул. Литвинова в оренду"» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 

від 08.10.2014 № 56-119/VI «Про надання дозволу ПАТ 

"Укртелеком" на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під розміщення телекомунікаційної шафи на 

вул. Литвинова в оренду"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-83/VІІ (Додається). 

  

95 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про скасування рішення 

міської ради від 29.09.2016 № 25-142/VII "Про припинення 

договору оренди землі з Дубиною Л.Я. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. 28 Червня, 32"» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про скасування рішення міської ради від 

29.09.2016 № 25-142/VII "Про припинення договору оренди землі 

з Дубиною Л.Я. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

28 Червня, 32"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-84/VІІ (Додається). 

  

96 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про скасування рішення 

міської ради від 29.12.2016 № 35-89/VII "Про припинення з 

Гальченко Л.М. договору оренди землі для обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель та споруд на вул. 

Соборній, 82"» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про скасування рішення міської ради від 

29.12.2016 № 35-89/VII "Про припинення з Гальченко Л.М. 

договору оренди землі для обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд на вул. Соборній, 82"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 20, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 43-85/VІІ (Додається). 

  

97 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення (за вимогою 

депутата Старенького В.А.) «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої вул. Незалежності, межею ПАТ 



 

 

 Секретар міської ради                                                                                В.А. Федоренко          

"Смілянський машинобудівний завод", ПАТ "Укрнафта" та 

житловою забудовою від вул. Незалежності для розміщення 

будівлі громадського призначення в комплексі з майстернею 

шиномонтажу» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до голосування проекту рішення 

«Про розроблення детального плану території, обмеженої вул. 

Незалежності, межею ПАТ "Смілянський машинобудівний 

завод", ПАТ "Укрнафта" та житловою забудовою від вул. 

Незалежності для розміщення будівлі громадського призначення 

в комплексі з майстернею шиномонтажу» 

Ставиться на затвердження. «За» - 14, «проти» - 0, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 3. Пропозицію не 

підтримано. 

  


