
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   № 44 

 

ХLIV сесії міської ради VII скликання 

 

            25.05.2017                                           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                                -  31 

         міської  ради       

 

                                                                         

     3. Відсутні депутати на  

         сесії  міської ради: Нікітченко О.П., Синьогуб К.І., Скубко В.А., Хоменко Р.М., 

                                          Ястребова Н.М. 

 

     4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету    

         міської ради та представники ЗМІ. 

 

(Списки додаються). 

 

В залі 30 депутатів. 

 

Протокольно:Склад секретаріату ставиться на затвердження. «За» - 24, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Затверджено.  
 

 

 

 

Секретаріат:  Портянко В.П., Примак В.А., Старіков А.Г. 



Протокольно: Регламент роботи сесії пропонується: 

- для оголошення депутатських запитів і звернень – 30 хвилин; 

- виступаючим надавати до 3 хвилин; 

- запити подавати усно та письмово; 

- сесію провести без перерви. 

Ставиться на затвердження. «За» - 24, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не 

голосували» - 7. Затверджено. 

 

Розгляд запитів, звернень та повідомлень: 

1 СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

2 СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

3 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

4 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

5 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

Бердецького В.Б. який повідомив про те, що підтримує страйк 

працівників Смілянської медико-санітарної частини № 14, який 

відбувається на сесії та долучається до нього. 

Інформацію прийняти до відома.  
 

Федуна В.В. з усним запитом щодо включення до порядку денного 

питання «Про включення до фінансової мережі міста ДЗ СМСЧ-

14» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 0, 

«утримались» - 8, «не голосували» - 6. Запит не підтримано. 

 

Федоренка В.А. оголосив про те, що на 43 сесії міської ради, було 

оголошено заяву депутата Старенького В.А. про його вихід із 

фракції Смілянської міської організації Радикальної партії  

О.Ляшка в Черкаській області. Відповідно  до ч.2 ст.10 Регламенту 

роботи міської ради, фракція припинила своє існування.  

Інформацію прийняти до відома. 
 

Головченка О.Є., який повідомив, що на ім’я секретаря міської 

ради надійшло подання від КП «Медіа-центр» з нагоди 20-річчя 

газети «Сміла» Почесною грамотою міської ради нагородити 

заступника головного редактора Харченко Ю.М..  

Федоренко В.А. 

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

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

 

Давиденка О.Г. щодо шуму, який створюють відвідувачі кафе в 

районі вул. Б. Хмельницького. Повідомив про те, що працівникам 

Смілянського МРЕМ затримують виплату заробітної плати. Також 

критична ситуація у ДЗ «СМСЧ-14». Наголосив, що економічний 

стан міста незадовільний.  

В залі відбулися бурхливі обговорення щодо невиплати заробітної 

плати працівникам ДЗ «СМСЧ-14» (дослівно у стенографічному 

звіті). 

Салов В.І., Федоренко В.А., Колобовнікова Н.М.,  

Голуб А.А. запропонував включити до порядку денного питання 

про створення активної групи, яка вирішить проблему щодо 

невиплати заробітної плати працівникам ДЗ СМСЧ-14. З 

напрацьованими варіантами звернутися до голови Черкаської ОДА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

та до Верховної Ради України. 

Також запропонував виключити з порядку денного питання «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 04.08.2016 № 22-7/УІІ 

«Про утворення виконавчого комітету міської ради», що 

стосується виключення Овчаренка В.С. зі складу виконавчого 

комітету на підставі його заяви. Створити комісію для розгляду 

зазначеного питання (дослівно у стенографічному звіті). 

Питання «Про підтримку запиту Голуба А.А. щодо створення 

комісії для  подальшого вирішення долі ДЗ «СМСЧ-14» поставити 

на голосування та включити до порядку денного. 

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

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



Протокольно: Порядок денний ставиться на затвердження. «За» - 27, «проти» - 0,  

«утримались» - 1, «не голосували» - 3. Затверджено. 

 

Порядок денний:     
1. Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий 

період 2016-2017 роки 

2.  Про затвердження Цільової програми підтримки військовослужбовців військової 

служби за контрактом, які уклали контракт у 2017 році  та членів їх сімей 

3.  Про затвердження розподільчого балансу Смілянського відділу культури»  

4.   Про підвищення тарифних розрядів педагогічним працівникам закладів 

соціального захисту населення, що фінансуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету 

5. Про затвердження Програми фінансової підтримки міських громадських 

організацій інвалідів та ветеранів на 2017-2021 роки 

6. Про виділення коштів Бойко Н.Г. 

7. Про виділення коштів Гавлюковському В.В. 

8. Про виділення коштів Журбі Г.Б. 

9. Про виділення коштів Капіносу С.П. 

10. Про виділення коштів Капрізовій Т.С. 

11. Про виділення коштів Кривень Л.П. 

12. Про виділення коштів Курбатову В.Л. 

13. Про виділення коштів Лук’янову Д.М. 

14. Про виділення коштів Миськів Л.П. 

15. Про виділення коштів Міновському В.М. 

16. Про виділення коштів Нестеренку В.М.  

17. Про виділення коштів Оніщуку В.І. 

18. Про виділення коштів Перекітній Л.І. 

19. Про виділення коштів Поліщук Г.С. 

20. Про виділення коштів Савченку О.В.  

21. Про виділення коштів Сташевській М.Д. 

22. Про виділення коштів Шульгіній  А. А. 

23. Про виділення коштів Щербак М.О. 

24. Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів» 

25. Про безоплатну передачу транспортних засобів на баланс Смілянського 

комунального підприємства «Комунальник» 

26. Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну власність 

територіальної громади м. Сміла квартири  

27. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 33-11/VII 

28. Про надання дозволу СКП «Наш Дім» на списання з балансу одноповерхових 

багатоквартирних житлових будинків 

29. Про списання багатоквартирних будинків з балансу СКП «Над дім» та передачу їх 

в управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

30. Про затвердження Статуту комунального підприємства «ВодГео» 

31. Про  затвердження Програми формування статутного капіталу комунального 

підприємства «Варта» Смілянської міської ради на 2017 рік 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-5/VII 



33. Про затвердження Правил акредитації працівників засобів масової інформації, 

незалежних журналістів та технічних працівників при міській раді та її виконавчих 

органах 

34. Про затвердження списку присяжних Смілянського міськрайонного суду 

Черкаської області  

35. «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-6/VII «Про 

структуру та загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів 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 внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 33-16/УІІ «Про 

міський бюджет на 2017 рік» 

38. Про затвердження ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі 

сплати земельного податку на 2018 рік в адміністративних мажах Смілянської міської 

ради  

39. 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 

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

Фруктовою, межею Смілянського колгоспного ринку Черкаської облспоживспілки та 

межею домоволодіння № 6 на вул. Мічуріна 

41. Про згоду на продаж земельної ділянки на вул. Мазура, 30  

42. Про відмову філії Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" в передачі 

земельної ділянки під вбудовано-прибудованими приміщеннями на вул. В'ячеслава 

Чорновола, 4 

43. Про відмову Марченко А.О., Аністратенко В.М. в наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки на вул. Соборній, 76 

44. Про відмову ДП "Смілянське лісове господарство" в передачі земельної ділянки 

під землями державного лісового фонду 

45. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. В'ячеслава Чорновола   

46. Про відмову ВАТ "Аннушка" в поновленні договору оренди землі під вбудованим 

структурним підрозділом базової аптеки на пров. Московському, 1 

47. Про надання згоди Смілянській міській лікарні, комунальному закладу 

"СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІННІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ" на відновлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) під під комплекс нежитлових будівель на 

вул. Героїв Холодноярців, 82 

48. Про надання Лисенко О.С. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Тодося 

Осьмачки, 22 

49. Про надання Крутенку С.В. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Миколи Зерова, 24 

50. Про надання Єфімову В.В. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Ромена Роллана, 53 

51. Про надання згоди Повєтьєвій А.П. на поділ земельної ділянки під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Смілянській, 8 

52. Про надання Губановій І.Л. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 11 



53. Про надання Дорошенко Л.Ф. дозволу на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Вересневому, 9 

54. Про надання Даниленку А.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 23 

55. Про надання Кравченку О.О. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

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

Артемовського, 22 

56. Про надання Портянку О.В. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на пров. Миколи 

Зерова, 3-а 

57. Про надання Раку І.П. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Максима Залізняка, 23 

58. Про надання Артеменко О.М. дозволу на розробку технічної документації із 

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

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. Незалежності, 102 

59. Про надання Бубновському М.Е. дозволу на розробку технічної документації із 

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

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на пров. Пугачова, 10 

60. Про надання Шаповалу О.А. дозволу на розробку технічної документації із 

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

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. Полтавській, 38 

61. Про надання дозволу управлінню економічного розвитку виконавчого комітету 

Смілянської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під будівлею колишньої контори на вул. Мічуріна, 22 в постійне 

користування 

62. Про надання дозволу Карпань Л.М. на розробку документації із землеустрою щодо 

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

Лаврентія Похилевича, 15 

63. Про надання дозволу Білоноговій В.О. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Трохима Зінківського, 33 

64. Про надання дозволу Важеніній М.А. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Ромена Роллана, 10 

65. Про надання дозволу Воронцову Ф.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Мічуріна, 69 

66. Про надання дозволу Гулому О.А. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Симбірській, 10 

67. Про надання дозволу Кравченку А.Г., Кравченко Л.А. на розробку документації із 

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

місцевості) на вул. Лісній, 45 

68. Про поновлення з ФОП Шаповаловим Р.Є., Воробйовою О.В., Лукіріч Н.С. 

договору оренди землі під незавершене будівництво кафе з ганком та літнім 

майданчиком на вул. Сунківській, 8-а 



69. Про поновлення з ФОП Зайченком О.В. договору оренди землі під автомагазином 

на вул. Незалежності, 119-а 

70. Про поновлення з ФОП Преліним В.В. договору оренди землі під торгівельним 

закладом-магазином на вул. Мічуріна, 2/7 

71. Про передачу Голубу В.М. земельної ділянки під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Героїв Небесної Сотні, 22 в оренду 

72. Про передачу Дем'яненку В.Д. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Достоєвського, 2 у власність 

73. Про передачу Кононенко М.В., Денисенко О.А. земельну ділянку під 

індивідуальною житловою забудовою на пров. Ентузіастів, 7 у спільну часткову 

власність 

74. Про передачу Шип С.М. земельної ділянки під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Калиновій, 7 у власність 

75. Про передачу Шурупову В.В., Івахненко О.В. земельну ділянку під 

індивідуальною житловою забудовою на вул. Ткаченка, 2 у спільну часткову власність 

76. Про передачу Хінціцькій Н.М. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Олександра Довженка, 2 у власність 

77. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Платона Симиренка, 42  

78. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Соборній, 28   

79. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Мазура, 6  

80. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Мічуріна, 123  

81. Про припинення договору оренди землі з Домашенко Л.І. під індивідуальною 

житловою забудовою на пров. Яцьківському, 4 

82. Про скасування рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-86/VII "Про  припинення 

договору оренди землі з Щербиною Л.А. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Трохима Зіньківського, 17" 

83. Про внесення змін до рішення міської рад від 09.06.2016 № 19-15/УІІ «Про 

затвердження ставок земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати 

земельного податку на 2017 рік в адміністративних межах Смілянської міської ради» 

84. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.10.2016 № 26-22/VІІ "Про 

затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території м. Сміла" 

85. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-10/УІІ «Про 

затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» 

86. Про поновлення з ПРаТ «Сміла-Агропромсервіс» договору оренди землі під 

існуючу виробничу базу для обслуговування та зберігання власної 

сільськогосподарської техніки на вул. Мазура, 21 

87. Про створення комісії для подальшого вирішення долі ДЗ «СМСЧ-14» (запит 

Голуба А.А., додатково включене). 
 

 

 

 

               

 



1 СЛУХАЛИ: «Про підсумки роботи житлово-комунального господарства міста 

в осінньо-зимовий період 2016-2017 роки» 

ВИСТУПИЛИ: Пилипів В.Ф. доповів про діяльність ТОВ 

«Смілаенергопромтранс» під час опалювального сезону 2016-

2017 року. 

Сарнацький В.М. доповів про діяльність ТОВ «Сміла 

Енергоінвест»  під час опалювального сезону 2016-2017 року та 

про проведену модернізацію. 

Федоров О.М. підвів підсумки щодо опалювального сезону 2016-

2017 року. Узагальнив інформацію про стан виконання 

теплопостачальними компаніями своїх зобов’язань з надання 

послуг. 

Федун В.В., Салов В.І., Бердецький В.Б., Кривко А.І., Карло Т.А., 

Голуб А.А., Прусс В.М. запропонував визнати роботу ТОВ 

«Сміла Енергоінвест» незадовільною та проголосувати за 

відповідне рішення (дослівно у стенографічному звіті). 

ВИРІШИЛИ:  За пропозицією депутатів міської ради, інформацію директорів 

КП «Смілакомунтеплоенерго», ТОВ «Смілаенергопромтранс» та 

ТОВ «Сміла Енергоінвест» про результати роботи в осінньо-

зимовий період 2016-2017 роки взяти до уваги. 

Визнати роботу КП «Смілакомунтеплоенерго» та ТОВ 

«Смілаенергопромтранс» в осінньо-зимовий період 2016-2017 

роки задовільною. 

Роботу ТОВ «Сміла Енергоінвест» в осінньо-зимовий період 

2016-2017 роки незадовільною. 

Директору КП «Смілакомунтеплоенерго» вжити заходів щодо 

подальшого розірвання Договору про спільну діяльність від 

05.05.2010 № 47-2/V та забезпечити виконання робіт по 

підготовці до опалювального періоду 2017-2018 роки. 

Затвердити відповідний проект рішення. 

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

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

Рішення № 44-1/VІІ (Додається). 

  

2 СЛУХАЛИ: Харченка І.М. з проектом рішення «Про затвердження Цільової 

програми підтримки військовослужбовців військової служби за 

контрактом, які уклали контракт у 2017 році  та членів їх сімей» 

ВИРІШИЛИ:  рішення міської ради «Про затвердження Цільової програми 

підтримки військовослужбовців військової служби за контрактом, 

які уклали контракт у 2017 році  та членів їх сімей» 

Ставиться на затвердження. «За» - 24, «проти» - 1,  

«утримались» - 1, «не голосували» - 5. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-2/VІІ (Додається). 

  

3 СЛУХАЛИ: 

 

Бобошко І.І. з проектом рішення «Про затвердження 

розподільчого балансу Смілянського відділу культури» 

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження розподільчого балансу 

Смілянського відділу культури» 

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

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

Рішення № 44-3/VІІ (Додається). 

  

4 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про підвищення тарифних 

розрядів педагогічним працівникам закладів соціального захисту 

населення, що фінансуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про підвищення тарифних розрядів 

педагогічним працівникам закладів соціального захисту 

населення, що фінансуються за рахунок коштів місцевого 

бюджету» 

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

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

Рішення № 44-4/VІІ (Додається). 

  

5 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки міських громадських організацій 

інвалідів та ветеранів на 2017-2021 роки» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Програми фінансової 

підтримки міських громадських організацій інвалідів та ветеранів 

на 2017-2021 роки» 

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

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

Рішення № 44-5/VІІ (Додається). 

  

6 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Бойко Н.Г.» 

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

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

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

Рішення № 44-6/VІІ (Додається). 

  

7 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення 

Гавлюковському В.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів  

Гавлюковському В.В.» 

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

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

Рішення № 44-7/VІІ (Додається). 

  

8 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Журбі Г.Б.» 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Журбі Г.Б.» 

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

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

Рішення № 44-8/VІІ (Додається). 

  

9 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Капіносу С.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Капіносу С.П.» 

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

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

Рішення № 44-9/VІІ (Додається). 

  

10 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Капрізовій Т.С.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Капрізовій Т.С.» 

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

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

Рішення № 44-10/VІІ (Додається). 

  

11 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Кривень Л.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Кривень Л.П.» 

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

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

Рішення № 44-11/VІІ (Додається). 

  

12 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Курбатову В.Л.» 

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

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

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

Рішення № 44-12/VІІ (Додається). 

  

13 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Лук’янову Д.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Лук’янову Д.М.» 

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

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

Рішення № 44-13/VІІ (Додається). 

  

14 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Миськів Л.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Миськів Л.П.» 

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

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

Рішення № 44-14/VІІ (Додається). 

  

 



15 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Міновському В.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Міновському В.М.» 

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

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

Рішення № 44-15/VІІ (Додається). 

  

16 СЛУХАЛИ: 

 

Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Нестеренку В.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Нестеренку В.М.» 

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

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

Рішення № 44-16/VІІ (Додається). 

  

17 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Оніщуку В.І.» 

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

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

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

Рішення № 44-17/VІІ (Додається). 

  

18 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Перекітній Л.І.»  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Перекітній Л.І.» 

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

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

Рішення № 44-18/VІІ (Додається). 

  

19 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Поліщук Г.С.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Поліщук Г.С.» 

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

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

Рішення № 44-19/VІІ (Додається). 

  

20 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Савченку О.В.» 

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

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

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

Рішення № 44-20/VІІ (Додається). 
  

21 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Сташевській М.Д.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Сташевській М.Д.» 

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

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

Рішення № 44-21/VІІ (Додається). 



  

22 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Шульгіній А.А.» 

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

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

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

Рішення № 44-22/VІІ (Додається). 

  

23 СЛУХАЛИ: Костюченка Д.В. з проектом рішення «Про виділення коштів 

Щербак М.О.» 

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

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

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

Рішення № 44-23/VІІ (Додається). 

  

24 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про приєднання до 

Європейської ініціативи «Угода мерів» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про приєднання до Європейської 

ініціативи «Угода мерів» 

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

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

Рішення № 44-24/VІІ (Додається). 

  

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

транспортних засобів на баланс Смілянського комунального 

підприємства «Комунальник» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про безоплатну передачу транспортних 

засобів на баланс Смілянського комунального підприємства 

«Комунальник» 

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

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

Рішення № 44-25/VІІ (Додається). 

  

26 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про надання згоди на 

безоплатну передачу у комунальну власність територіальної 

громади м. Сміла квартири» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання згоди на безоплатну передачу 

у комунальну власність територіальної громади м. Сміла 

квартири» 

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

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

Рішення № 44-26/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської ради від 23.12.2016 року № 33-11/VII» 

 

 

 



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

від 23.12.2016 року № 33-11/VII» 

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

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

Рішення № 44-27/VІІ (Додається). 

  

28 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про надання дозволу СКП 

«Наш Дім» на списання з балансу одноповерхових 

багатоквартирних житлових будинків» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І., Плакса О.М. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу СКП «Наш Дім» на 

списання з балансу одноповерхових багатоквартирних житлових 

будинків» 

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

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

Рішення № 44-28/VІІ (Додається). 

  

29 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про списання 

багатоквартирних будинків з балансу СКП «Над дім» та передачу 

їх в управління об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про списання багатоквартирних будинків з 

балансу СКП «Над дім» та передачу їх в управління об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків» 

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

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

Рішення № 44-29/VІІ (Додається). 

  

30 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про затвердження Статуту 

комунального підприємства «ВодГео» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «ВодГео» 

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

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

Рішення № 44-30/VІІ (Додається). 

  

31 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про  затвердження 

Програми формування статутного капіталу комунального 

підприємства «Варта» Смілянської міської ради на 2017 рік» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про  затвердження Програми формування 

статутного капіталу комунального підприємства «Варта» 

Смілянської міської ради на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 5, 

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

Рішення № 44-31/VІІ (Додається). 

  

32 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-5/VII» 



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

від 17.11.2015 № 2-5/VII» 

Ставиться на затвердження. «За» - 24, «проти» - 0, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-32/VІІ (Додається). 

  

33 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про затвердження Правил 

акредитації працівників засобів масової інформації, незалежних 

журналістів та технічних працівників при міській раді та її 

виконавчих органах» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Правил акредитації 

працівників засобів масової інформації, незалежних журналістів 

та технічних працівників при міській раді та її виконавчих 

органах» 

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

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

Рішення № 44-33/VІІ (Додається). 

  

34 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про затвердження списку 

присяжних Смілянського міськрайонного суду Черкаської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Федун В.В., Примак В.А. Федоренко В.А. повідомив про заяву 

від депутата Голубніченко С.А. про конфлікт інтересів (заява 

додається). 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження списку присяжних 

Смілянського міськрайонного суду Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 2, 

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

Рішення № 44-34/VІІ (Додається). 

  

35 СЛУХАЛИ: Лагунову Н.О. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-6/VII «Про структуру 

та загальну чисельність міської ради та її виконавчих органів на 

2017 рік» 

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

від 29.12.2016 № 35-6/VII «Про структуру та загальну чисельність 

міської ради та її виконавчих органів на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 2, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 2. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-35/VІІ (Додається). 

  

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» (заява про 

виключення зі складу виконавчого комітету від Овчаренка В.С. 

додається). 

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» - 11, «проти» - 5, 

«утримались» - 4, «не голосували» - 11. Рішення не прийнято. 

Протокольно: 

 

 

 

Овчаренко В.С. наполіг на прийнятті рішення та запропонував 

поставити питання на повторний розгляд. 

 

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

депутатів) «Про внесення змін до рішення міської ради від 

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

міської ради» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до голосування проекту рішення 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 04.08.2016 № 22-

7/УІІ «Про утворення виконавчого комітету міської ради» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 7, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 5. Рішення прийнято. 

  

38 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А. про повторний розгляд проекту 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» - 16, «проти» - 6, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 4. Рішення не прийнято. 

  

Протокольно: 

 

39 СЛУХАЛИ: 

Федоренко В.А. зачитав заяву від депутата Скороход Л.І. про 

конфлікт інтересів (додається).  

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» - 19, «проти» - 0, 

«утримались» - 2, «не голосували» - 10. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-36/VІІ (Додається). 

 

 Протокольно:  

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

 

Костюченко Д.В. зачитав лист, від управління праці та 

соціального захисту населення про перерозподіл бюджетних 

призначень по субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання пільг та житлових  субсидій населенню в 

зв’язку з необхідністю їх про фінансування (копія додається). 

Поставити на голосування пропозицію «Про повернення до 

голосування з питання «Про внесення змін до рішення міської 

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

рік» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокольно: 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 2. Повернутися до 

голосування. 

Пропозиція про доповнення до рішення «Про внесення змін до 

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

бюджет на 2017 рік» відповідно до листа від управління праці та 

соціального захисту населення. 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Погодити доповнення. 

 

Рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 

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

Ставиться на затвердження із доповненнями в цілому.  

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

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

доповненнями в цілому. 

 

За пропозицією депутатів міської ради, оголошено перерву на 10 

хвилин. 

Після перерви в залі 28 депутатів.  

В роботі сесії взяли 20 депутатів.  

 

Депутат Глущенко В.О. повідомив, що ним подано запит до 

управління архітектури, регулювання забудови та земельних 

відносин міста, на який йому не надано відповідь аргументуючи 

перевищенням депутатських повноважень.  

Федоренко В.А., Примак В.А. 

Зобов’язати управління  архітектури, регулювання забудови 

та земельних відносин міста надати відповідь на 

депутатський запит. 

 

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

земельного податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати 

земельного податку на 2018 рік в адміністративних мажах 

Смілянської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження ставок земельного 

податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати земельного 

податку на 2018 рік в адміністративних мажах Смілянської 

міської ради» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-37/VІІ (Додається). 

  

41 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. 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» 



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» - 19, «проти» - 0, 

«утримались» - 1, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-38/VІІ (Додається). 

  

42 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. 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» - 19, «проти» - 1, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-39/VІІ (Додається). 

  

43 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про згоду на продаж 

земельної ділянки на вул. Мазура, 30» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про згоду на продаж земельної ділянки на 

вул. Мазура, 30» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-40/VІІ (Додається). 

  

44 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову філії 

Черкаського обласного управління АТ "Ощадбанк" в передачі 

земельної ділянки під вбудовано-прибудованими приміщеннями 

на вул. В'ячеслава Чорновола, 4» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову філії Черкаського обласного 

управління АТ "Ощадбанк" в передачі земельної ділянки під 

вбудовано-прибудованими приміщеннями на вул. В'ячеслава 

Чорновола, 4» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-41/VІІ (Додається). 

  

45 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову Марченко А.О., 

Аністратенко В.М. в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки на вул. 

Соборній, 76» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову Марченко А.О.,  

Аністратенко В.М. в наданні дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки на  

 



вул. Соборній, 76» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-42/VІІ (Додається). 

  

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

"Смілянське лісове господарство" в передачі земельної ділянки 

під землями державного лісового фонду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову ДП "Смілянське лісове 

господарство" в передачі земельної ділянки під землями 

державного лісового фонду» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-43/VІІ (Додається). 

  

47 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову в наданні 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на вул. В'ячеслава Чорновола» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на вул. В'ячеслава Чорновола» 

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

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

Рішення № 44-44/VІІ (Додається). 

  

48 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про відмову ВАТ 

"Аннушка" в поновленні договору оренди землі під вбудованим 

структурним підрозділом базової аптеки на пров. Московському, 

1» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову ВАТ "Аннушка" в поновленні 

договору оренди землі під вбудованим структурним підрозділом 

базової аптеки на пров. Московському, 1» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-45/VІІ (Додається). 

  

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

Смілянській міській лікарні, комунальному закладу 

"СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА ПОЛІКЛІННІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ" на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під 

під комплекс нежитлових будівель на вул. Героїв Холодноярців, 

82» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання згоди Смілянській міській 

лікарні, комунальному закладу "СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА 

ПОЛІКЛІННІКА ДЛЯ ДОРОСЛИХ" на відновлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) під комплекс 

 

 



нежитлових будівель на вул. Героїв Холодноярців, 82» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-46/VІІ (Додається). 

  

50 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Лисенко О.С. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Тодося Осьмачки, 22» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Лисенко О.С. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Тодося 

Осьмачки, 22» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-47/VІІ (Додається). 

  

51 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Крутенку С.В. 

згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Миколи Зерова, 24» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Крутенку С.В. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Миколи Зерова, 24» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-48/VІІ (Додається). 

  

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

згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Ромена Роллана, 53» 

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

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Ромена Роллана, 53» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-49/VІІ (Додається). 

  

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

Повєтьєвій А.П. на поділ земельної ділянки під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Смілянській, 8» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання згоди Повєтьєвій А.П. на 

поділ земельної ділянки під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Смілянській, 8» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-50/VІІ (Додається). 

  

 



54 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Губановій І.Л. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 11» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Губановій І.Л. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 11» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-51/VІІ (Додається). 

  

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

Дорошенко Л.Ф. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Вересневому, 9» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Дорошенко Л.Ф. дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Вересневому, 9» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-52/VІІ (Додається). 

  

56 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Даниленку А.І. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 23» 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Гайдамацькій, 23» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-53/VІІ (Додається). 

  

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

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на пров. 

Гулака-Артемовського, 22» 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на пров. Гулака-

Артемовського, 22» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-54/VІІ (Додається). 

  



Протокольно: 

 

58 СЛУХАЛИ: 

Федоренко В.А. зачитав заяву від депутата Портянка В.П. про 

конфлікт інтересів (додається). 

Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Портянку О.В. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на пров. 

Миколи Зерова, 3-а» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Портянку О.В. дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на пров. Миколи 

Зерова, 3-а» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-55/VІІ (Додається). 

  

59 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про надання Раку І.П. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Максима Залізняка, 23 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під 

індивідуальну житлову забудову на вул. Максима Залізняка, 23» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-56/VІІ (Додається). 

  

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

Артеменко О.М. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Незалежності, 102» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Артеменко О.М. дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Незалежності, 102» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-57/VІІ (Додається). 

  

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

Бубновському М.Е. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) під індивідуальною житловою 

забудовою на пров. Пугачова, 10» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Бубновському М.Е. дозволу 

на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

 



(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на пров. 

Пугачова, 10» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-58/VІІ (Додається). 

  

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

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Полтавській, 38» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Полтавській, 38» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-59/VІІ (Додається). 

  

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

управлінню економічного розвитку виконавчого комітету 

Смілянської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під будівлею колишньої контори на 

вул. Мічуріна, 22 в постійне користування» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу управлінню 

економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської 

ради на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під будівлею колишньої контори на вул. 

Мічуріна, 22 в постійне користування» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-60/VІІ (Додається). 

  

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

Карпань Л.М. на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Лаврентія Похилевича, 15» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Карпань Л.М. на 

розробку документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Лаврентія Похилевича, 15» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 9. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-61/VІІ (Додається). 

  

 

 



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

Білоноговій В.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Трохима Зінківського, 33» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Білоноговій В.О. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Трохима Зінківського, 33» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-62/VІІ (Додається). 

  

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

Важеніній М.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Ромена Роллана, 10» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Ромена Роллана, 10» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-63/VІІ (Додається). 

  

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

Воронцову Ф.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Мічуріна, 69» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Воронцову Ф.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Мічуріна, 69» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-64/VІІ (Додається). 

  

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

Гулому О.А. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Симбірській, 10» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Симбірській, 10» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-65/VІІ (Додається). 

  



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

Кравченку А.Г., Кравченко Л.А. на розробку документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Лісній, 45» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Кравченку А.Г., 

Кравченко Л.А. на розробку документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Лісній, 45» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-66/VІІ (Додається). 

  

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

Шаповаловим Р.Є., Воробйовою О.В., Лукіріч Н.С. договору 

оренди землі під незавершене будівництво кафе з ганком та 

літнім майданчиком на вул. Сунківській, 8-а» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Шаповаловим 

Р.Є., Воробйовою О.В., Лукіріч Н.С. договору оренди землі під 

незавершене будівництво кафе з ганком та літнім майданчиком на 

вул. Сунківській, 8-а» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-67/VІІ (Додається). 

  

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

Зайченком О.В. договору оренди землі під автомагазином на вул. 

Незалежності, 119-а» 

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

договору оренди землі під автомагазином на вул. Незалежності, 

119-а» 

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

«утримались» - 1, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-68/VІІ (Додається). 

  

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

Преліним В.В. договору оренди землі під торгівельним закладом-

магазином на вул. Мічуріна, 2/7» 

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

договору оренди землі під торгівельним закладом-магазином на 

вул. Мічуріна, 2/7» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-69/VІІ (Додається). 

  

73 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу Голубу В.М. 

земельної ділянки під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Героїв Небесної Сотні, 22 в оренду» 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Голубу В.М. земельної 

ділянки під індивідуальною житловою забудовою на вул. Героїв 

Небесної Сотні, 22 в оренду» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-70/VІІ (Додається). 

  

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

Дем'яненку В.Д. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Достоєвського, 2 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Дем'яненку В.Д. земельну 

ділянку під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Достоєвського, 2 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-71/VІІ (Додається). 

  

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

Кононенко М.В., Денисенко О.А. земельну ділянку під 

індивідуальною житловою забудовою на пров. Ентузіастів, 7 у 

спільну часткову власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Кононенко М.В.,  

Денисенко О.А. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на пров. Ентузіастів, 7 у спільну часткову власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-72/VІІ (Додається). 

  

76 СЛУХАЛИ: Парахоню О.Б. з проектом рішення «Про передачу Шип С.М. 

земельної ділянки під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Калиновій, 7 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Шип С.М. земельної ділянки 

під індивідуальною житловою забудовою на вул. Калиновій, 7 у 

власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-73/VІІ (Додається). 

  

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

Шурупову В.В., Івахненко О.В. земельну ділянку під 

індивідуальною житловою забудовою на вул. Ткаченка, 2 у 

спільну часткову власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Шурупову В.В.,  

Івахненко О.В. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Ткаченка, 2 у спільну часткову власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-74/VІІ (Додається). 



Протокольно: Федоренко В.А. зачитав заяву депутата Цаподоя С.В. про 

конфлікт інтересів (додається).  

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

Хінціцькій Н.М. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Олександра Довженка, 2 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Хінціцькій Н.М. земельну 

ділянку під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Олександра Довженка, 2 у власність» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-75/VІІ (Додається). 

  

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Платона Симиренка, 42» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Платона 

Симиренка, 42» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-76/VІІ (Додається). 

  

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Соборній, 28» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Соборній, 

28» 

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

«утримались» - 1, «не голосували» - 6. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-77/VІІ (Додається). 

  

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Мазура, 6» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Мазура, 6» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-78/VІІ (Додається). 

  

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

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Мічуріна, 123» 

 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Мічуріна, 

123» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-79/VІІ (Додається). 

  

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

оренди землі з Домашенко Л.І. під індивідуальною житловою 

забудовою на пров. Яцьківському, 4» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про припинення договору оренди землі з 

Домашенко Л.І. під індивідуальною житловою забудовою на 

пров. Яцьківському, 4» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-80/VІІ (Додається). 

  

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

міської ради від 29.12.2016 № 35-86/VII "Про  припинення 

договору оренди землі з Щербиною Л.А. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Трохима Зіньківського, 17"» 

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

29.12.2016 № 35-86/VII "Про  припинення договору оренди землі 

з Щербиною Л.А. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Трохима Зіньківського, 17"» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-81/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської рад від 09.06.2016 № 19-15/УІІ «Про 

затвердження ставок земельного податку, розміру орендної плати 

та пільг зі сплати земельного податку на 2017 рік в 

адміністративних межах Смілянської міської ради» 

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

від 09.06.2016 № 19-15/УІІ «Про затвердження ставок земельного 

податку, розміру орендної плати та пільг зі сплати земельного 

податку на 2017 рік в адміністративних межах Смілянської 

міської ради» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято.  

Рішення № 44-82/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської ради від 27.10.2016 № 26-22/VІІ "Про 

затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд 

для провадження  підприємницької діяльності на території м. 

Сміла» 



 

 

 Секретар міської ради                                                                                В.А. Федоренко          

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

від 27.10.2016 № 26-22/VІІ "Про затвердження комплексної схеми 

розміщення тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території м. Сміла» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 8. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-83/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-10/УІІ «Про 

затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 

2017 рік» 

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

від 29.12.2016 № 35-10/УІІ «Про затвердження плану підготовки 

проектів регуляторних актів на 2017 рік» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-84/VІІ (Додається). 

  

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

«Сміла-Агропромсервіс» договору оренди землі під існуючу 

виробничу базу для обслуговування та зберігання власної 

сільськогосподарської техніки на вул. Мазура, 21» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ПРаТ «Сміла-

Агропромсервіс» договору оренди землі під існуючу виробничу 

базу для обслуговування та зберігання власної 

сільськогосподарської техніки на вул. Мазура, 21» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 7. Рішення прийнято. 

Рішення № 44-85/VІІ (Додається). 

  

89 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А. щодо запиту депутата Голуба А.А. «Про 

створення комісії для подальшого вирішення долі ДЗ «СМСЧ-14» 

ВИРІШИЛИ: Головою комісії для подальшого вирішення долі ДЗ «СМСЧ-14 

призначити заступника міського голови Осейко Л.С. До складу 

комісії залучити депутатів міської ради, членів виконавчого 

комітету міської ради та відділ охорони здоров’я   

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Рішення прийнято. 

  


