
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   № 46 

 

ХLVІ сесії міської ради VII скликання 

 

            27.06.2017                                           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: Баталін І.В. 

 

 

     4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету    

         міської ради та представники ЗМІ. 

 

(Списки додаються). 

 

В залі 34 депутатів. 

 

Протокольно:Склад секретаріату ставиться на затвердження. «За» - 28, «проти» - 0, 

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Затверджено.  
 

 

 

 

Секретаріат:  Голубніченко С.А., Глущенко В.О., Ястребова Н.М. 



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» - 32, «проти» - 0, «утримались» - 0, «не 

голосували» - 2. Затверджено. 

 

Розгляд запитів, звернень та повідомлень: 

1 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

 

2 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

3 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

Голуба А.А. із депутатським запитом щодо незаконних дій 

невдоволення роботою керівництва ТОВ «СмілаЕнергоінвест». В 

зв’язку з цим, запропонував надіслати депутатський запит до 

Генерального прокурора України Луценка Ю.В. «Ппро порушення 

кримінального провадження відносно незаконної діяльності ТОВ 

«СмілаЕненргоінвест» та внести його до порядку денного сесії 

(депутатський запит додається).  

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 6. Включити до порядку 

денного. 

 
Для участі в роботі сесії зареєструвався Давиденко В.І. В залі 35 депутатів. 

 

 Бердецького В.Б. із зверненням щодо включення до порядку 

денного сесії звіту головного лікаря Смілянської міської лікарні 

ім. Семашко Іщенка І.В. (зверненняапит додається). Також 

повідомив, що хворим, під час перебування на стаціонарному 

лікуванні, на вечерю не видають хліб.  Поінформував, що ним 

було проведено попередній огляд ремонту, який було проведено у 

лікарні та зробилено в висновок – ремонт проведено незадовільно. 

Також поцікавився, чому у відділеннях лікарні та біля 

реєстратури, відсутній перелік вартості послуг, 

затвердженийвірений головним лікарем. Та вВисловив обурення 

тим, що при наявності лабораторії в поліклініці, люди можуть 

здавати аналізи лише в приватній лабораторії «Лабсервіс», яка 

знаходиться на території поліклініки і вартість аналізів дуже 

висока. Також звернувся з пропозицією внести в перелік пільгових 

автобусівперевезень, автобус, який буде їздити здійснювати 

перевезення від ст. ім. Т. Шевченка до Смілянської міської лікарні 

ім. Семашко. 

Інформацію прийняти до відома. 

Абажея П.І. із пропозицією про включення до порядку денного 

проекту рішення «Про затвердження мережі закладів охорони 

здоров’я, включивши до неї ДЗ «Смілянська медико-санітарна 

частина № 14»МСЧ-14 (додається). Наполіг на необхідності 

прийняття цього рішення, адже працівники більше 6 місяців, не 

отримують заробітну плату, що порушує їх права. 

Федоренко В.А. повідомив, що зазначений проект рішення не 

проходив був на розгляді ппрофільної комісії міської ради, немає 



 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

 

4 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

5 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

відповідних погоджень та правового висновку жодного підпису та 

не маж обґрунтування юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради.  

Примак В.А. зауважив, що рішення відноситься до компетенції 

виконавчого комітету.  

Бердецький В.Б. нагадав, що від депутатів вже надходило 

звернення щодо включення  ДЗ «Смілянська медико-санітарна 

частина № 14»ДЗ СМСЧ-14  до мережі охорони здоров’я міста за 

підписами 12-ти депутатів.  

Стуженко М.А. пояснив, що дане рішення повинно розглядатись 

на сесії міської ради з дотриманням відповідної процедури.  

Питання винести на розгляд комісії міської ради з питань 

освіти, науки, молоді та спорту, культури, охорони здоров’я, 

материнства, дитинства та соціального захисту, засобів 

масової інформації. 

 

Федун В.В. повідомив, що рішення не одноразово розглянуто на 

комісії міської ради з питань  освіти, науки, молоді та спорту, 

культури, охорони здоров’я, материнства, дитинства та 

соціального захисту, засобів масової інформації. Проте, на його 

думку, вона не є чинною. Адже немає кворуму комісії. І питання, 

які винесені на сесію без попереднього розгляду на комісії, не є 

законними. Нагадав, що він оголосив заяву про вихід з даної 

комісії та включення його до іншої комісії міської ради. На 

сьогоднішній день, його заяву не розглянуто. Така ж заява була від 

депутата Трусова В.Є. Наголосив, що порушено його права, як 

депутата.  

Тому запропонував виключити з порядку денного сесії питання № 

34 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 

2-5/УІІ» яке передбачає внесення змін до складу комісій міської 

ради (дослівно у стенографічному звіті).  

Примак В.А., який наголосив, що комісія не має кворуму в зв’язку 

з написаними заяваминеучастю депутатів Федуна В.В., Трусова 

В.Є. у роботі комісії. 

Салов В.І. заявив, що ВО «Свобода» підтримує пропозицію 

депутата Федуна В.В. 

Ставиться на затвердження. «За» - 15, «проти» - 7, 

«утримались» - 7, «не голосували» - 6. Пропозицію не 

підтримано. 

 

Старікова А.Г. звернувся з проханням облаштувати майданчики 

для сміття. Особливу увагу зпривернути днао перехрестя вулиць 

Ротондівської та Небесної Сотні. 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 

виділити кошти на їх облаштування. Також зазначив, що 



Депутати Абажей П.І., Бердецький В.Б., Синьогуб К.І., Скубко В.А., Федун В.В., 

Ястребова Н.М. залишили сесійну залу. В залі 29 депутатів.  

 

Протокольно: Порядок денний ставиться на затвердження. «За» - 26, «проти» - 0,  

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

 

Порядок денний:     

1. Про план роботи міської ради на ІІ півріччя 2017 року 

2. Про затвердження нової редакції Статуту навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» Смілянської міської ради 

Черкаської області 

3. Про переведення закладів освіти на самостійний баланс  

4. Про звернення депутатів Смілянської міської ради 

5. Про виділення коштів Бобиляку Л.Ф. 

6. Про виділення коштів Вишневському В.В. 

7. Про виділення коштів Волошиній С.В. 

8. Про виділення коштів Денисенко Л.М. 

9. Про виділення коштів Заріцькій В.П. 

10. Про виділення коштів Кирилюк Н.М. 

11. Про виділення коштів Король К.В. 

12. Про виділення коштів Корнійчук В.К. 

13. Про виділення коштів Костіковій Н.М. 

14. Про виділення коштів Костенку С.М. 

15. Про виділення коштів Лінивій О.І.  

16. Про виділення коштів Литус О.Г. 

17. Про виділення коштів Масловій В.О.  

18. Про виділення коштів Міхеєву Ю.Л. 

19. Про виділення коштів Овчаренку І.О. 

20. Про виділення коштів Сологуб А.Г. 

21. Про виділення коштів Танцюрі І.О. 

22. Про виділення коштів Черненко Л.В. 

23. Про виділення коштів Шкребтій Н.В. 

24. Про виділення коштів Янкевичу Р.В. 

25. Про використання орендної плати комунальним підприємством 

«Смілакомунтеплоенерго» 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.04.2016 № 17-26/VII «Про 

встановлення орендної плати Смілянській районній державній адміністрації 

Черкаської області  для розміщення архіву» 

27. Про передачу Смілянському комунальному підприємству «Смілатеплоенерго» 

основних засобів (комп’ютерної техніки) в безоплатне користування (позичку) 

28. Про безоплатну передачу основних засобів (лічильників) на баланс комунального 

підприємства «ВодГео» 

керівники ОСББ відмовляються облаштовувати майданчики для 

сміття на підлеглих їм мікрорайонамприбудинкових територіях. 

Інформацію прийняти до відома. Розглянути питання 

облаштування майданчиків для сміття на комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності. 



29. Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Інтер» 

30. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 № 39-30/VII «Про 

затвердження Програми з утримання об’єктів благоустрою в м. Сміла СКП 

«Комунальник» на 2017 рік» 

31. Про затвердження Статуту комунального підприємства «ВодГео» 

32. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.05.2017 № 44-31/VII «Про 

затвердження Програми формування Статутного капіталу комунального підприємства 

«Варта» Смілянської міської ради на 2017 рік» 

33. Про надання дозволу на отримання кредиту Смілянським комунальним 

підприємством «Комунальник» 

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

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 встановлення структури оплати праці секретаря міської ради  на  2017 рік 

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

міський бюджет на 2017 рік» 

38. Запит депутата Голуба А.А. до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. 

«Про порушення кримінального провадження відносно незаконної діяльності ТОВ 

«СмілаЕненргоінвест» 

39. Про розроблення детального плану території на розі вулиць Соборної та 

Незалежності (між будівлями № 102 по вул. Соборній та № 22 по вул. Незалежності) 

для розміщення будівлі громадського призначення 

40. Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицею Богдана 

Хмельницького, внутрішньоквартальними проїздами від вул. Богдана Хмельницького, 

межею ТОВ "Мегацентр" з розміщенням торговельних закладів у м. Сміла Черкаської 

області 

41. Про затвердження детального плану території, обмеженої вулицями Мазура, 

академіка Вернадського та багатоквартирною забудовою вул. Богдана Хмельницького 

з розміщенням об'єкту обслуговування транспорту (СТО) у м. Сміла Черкаської 

області 

42. Про затвердження детального плану території, в межах земельної ділянки, 

орендованої ФОП Плодистим Я.О. на вул. Соборній (на виїзді з м. Сміла) в м. Сміла 

Черкаської області 

43. Про затвердження детального плану території, обмеженої землями ТОВ 

"Смілаенергопромтранс" по вул. Василя Стуса, 41 в м. Сміла Черкаської області 

44. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) вздовж Кам'янського 

шосе 

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під існуючою житловою 

забудовою на вул. Перемоги, 23 Барановській Л.І. 

46. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо об'єднання 

земельних ділянок на вул. В'ячеслава Чорновола, 7-б  

47. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Одеській, 64  

48. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. 28 Червня, 54  



49. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Кременчуцькій, 64   

50. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на вул. Максима Величка, 37  

51. Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки на пров. Некрасова, 2  

52. Про припинення договору оренди землі з Васильєвою М.Ф. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Івана Мазепи, 112 

53. Про надання Василевському Є.О., Василевській Ю.І. згоди на відновлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 28 Червня, 48 

54. Про надання дозволу Кирик О.І. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Ростовському, 55 

55. Про надання земельної ділянки Скурлатову Є.В., Малікову А.О. під незавершене 

будівництво магазину з підвалом на бульварі графа О. Бобринського, 15 в оренду 

56. Про надання дозволу Черненко Л.О., Гаврюшенко Н.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) на вул. Тургенєва, 42 

57. Про надання згоди ФОП Дяченко О.А. на поділ земельної ділянки під 

адміністративний корпус, приймальний пункт та торговий центр на вул. Героїв 

Холодноярців, 57-а9 

58. Про надання дозволу Красюк А.Т, Красюк Н.Г., Машкіній О.О. на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 1 Грудня, 77 

59. Про надання дозволу Пархоменку В.В. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Станіславського, 65 

60. Про надання дозволу Пиндик Р.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Молодіжній, 19 

61. Про надання дозволу Похно Л.П. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Кударя, 16 

62. Про надання дозволу Чабанюку В.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Лісній, 20 

63. Про надання дозволу Іщенко Л.І. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Вільямса, 33 

64. Про надання ТОВ "Прогрес" згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Кармелюка, 70-б 

65. Про надання дозволу Смовж Л.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Дніпровській, 57 

66. Про надання Смовж Л.М. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Дніпровській, 59 



67. Про надання дозволу Трунову Р.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Софії Ковалевської 

68. Про відмову Туренко А.М. в наданні дозволу на розробку документації із 

землеустрою на пров. Нахімова, 19 

69. Про поновлення з ТОВ "ТВП "Україна" договору оренди землі під комплекс 

будівель для виробництва продуктів харчування та під магазин на вул. Мічуріна, 3 

70. Про поновлення з ФОП Анасенко Л.І. договору оренди землі під розміщення 

закладу громадського харчування на розі вул. Незалежності-Тимірязєва 

71. Про поновлення з ФОП Зайченком А.П. договору оренди землі під кафе "Ельф" 

на розі вул. Соборної-Перемоги 

72. Про передачу Атамась Т.В. земельної ділянки під роздрібним складом-магазином 

на вул. Мазура, 2 в оренду 

73. Про передачу земельної ділянки Заріцькому С.В. для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, складів мінеральних добрив на вул. 

Промисловій, 14 в оренду 

74. Про передачу земельної ділянки ТОВ "СОМНІУМ-ЧЕРКАСИ" під реконструкцію 

господарських будівель і споруд в склади мінеральних добрив на вул. Промисловій, 16 

в оренду 

75. Про передачу земельних ділянок Кузьменку А.М., Савченко М.А. під 

індивідуальною житловою забудовою на вул. Канашській, 3 у спільну часткову 

власність та оренду 

76. Про передачу Богацькій О.Л. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Лісній, 11 у власність 

77. Про передачу Дмитрієвій О.В. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Канашській, 19 у власність 

78. Про передачу Пахарук Н.М. земельну ділянку під індивідуальною житловою 

забудовою на пров. Цегельному, 10 у власність 

79. Про передачу ФОП Плодистій І.В. земельної ділянки під магазином 

продовольчих товарів на вул. В'ячеслава Чорновола, 1-ж в оренду 

80. Про передачу Ірклієнку Є.В. земельних ділянок під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Соборній, 115 у власність та оренду 

81. Про передачу земельної ділянки Горобчук О.Ю. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Волошковій, 38 у власність 

82. Про скасування рішення міської ради від 15.07.2016 № 20-49/VII "Про розірвання 

договору оренди землі з Хуртенко Г.В. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. 1 Грудня, 39" 

83. Про скасування рішення міської ради від 15.09.2016 № 23-128/VII "Про 

розірвання договору оренди землі з Данченком О.М. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Черкаській, 5-а" 

84. Про скасування рішення міської ради від 29.09.2016 № 25-98/VII "Про 

припинення договору оренди землі з Журавльовим М.В. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Далекосхідній, 40" 

85. Про внесення змін до договору оренди землі від 05.07.2005 № 040577800175 на 

вул. Севастопольській, 27-а    

86. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2017 № 41-61/VІІ "Про 

надання Котляр О.І. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 



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

індивідуальною житловою забудовою на вул. Одеській, 45" 

87. Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2017 № 41-86/VII "Про 

передачу Бондаренку О.І. земельних ділянок під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Жигулівській, 6 у власність та оренду" 
 

 

 

Депутат Перемей В.А. залишив сесійну залу. В залі 28 депутатів. 

 

1 СЛУХАЛИ: Мифодюк Л.С. з проектом рішення «Про план роботи міської 

ради на ІІ півріччя 2017 року» 

ВИРІШИЛИ:  рішення міської ради «Про план роботи міської ради на ІІ 

півріччя 2017 року» 

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

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

Рішення № 46-1/VІІ (Додається). 

 

Протокольно: 

 

Член секретаріату Ястребова Н.М. залишила сесійну залу. 

Виникла необхідність переобрання члену секретаріату. 

Пропонується до складу секретаріату обрати Тарнавського Ю.М. 

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

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

  

2 СЛУХАЛИ: Незнанову Н.О. з проектом рішення «Про затвердження нової 

редакції Статуту навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3-колегіум» Смілянської 

міської ради Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ:  рішення міської ради «Про затвердження нової редакції Статуту 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 3-колегіум» Смілянської міської ради Черкаської 

області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 25, «проти» - 1,  

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

Рішення № 46-2/VІІ (Додається). 

  

3 СЛУХАЛИ: 

 

Незнанову Н.О. з проектом рішення «Про переведення закладів 

освіти на самостійний баланс» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про переведення закладів освіти на 

самостійний баланс» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 1,  

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

Рішення № 46-3/VІІ (Додається). 

  

4 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проектом рішення «Про звернення депутатів 

Смілянської міської ради» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про звернення депутатів Смілянської 

міської ради» 



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

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

Рішення № 46-4/VІІ (Додається). 

  

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

Бобиляку Л.Ф.» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Бобиляку Л.Ф.» 

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

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

Рішення № 46-5/VІІ (Додається). 

  

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

Вишневському В.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Вишневському 

В.В.» 

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

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

Рішення № 46-6/VІІ (Додається). 

  

7 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з проектом рішення «Про виділення Волошиній 

С.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Волошиній С.В.» 

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

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

Рішення № 46-7/VІІ (Додається). 

  

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

Денисенко Л.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Денисенко Л.М.» 

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

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

Рішення № 46-8/VІІ (Додається). 

  

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

Заріцькій В.П.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Заріцькій В.П.» 

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

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

Рішення № 46-9/VІІ (Додається). 

  

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

Кирилюк Н.М..» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Кирилюк Н.М.» 

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

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

Рішення № 46-10/VІІ (Додається). 

  



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

Король К.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Король К.В.» 

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

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

Рішення № 46-11/VІІ (Додається). 

  

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

Корнійчук В.К.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Корнійчук В.К.» 

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

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

Рішення № 46-12/VІІ (Додається). 

  

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

Костіковій Н.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Костіковій Н.М.» 

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

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

Рішення № 46-13/VІІ (Додається). 

  

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

Костенку С.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Костенку С.М.» 

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

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

Рішення № 46-14/VІІ (Додається). 

  

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

Лінивій О.І.» 

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

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

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

Рішення № 46-15/VІІ (Додається). 

  

16 СЛУХАЛИ: 

 

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

Литус О.Г.» 

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

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

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

Рішення № 46-16/VІІ (Додається). 

  

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

Масловій В.О.» 

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

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

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

Рішення № 46-17/VІІ (Додається). 



  

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

Міхеєву Ю.Л.»  

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

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

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

Рішення № 46-18/VІІ (Додається). 

  

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

Овчаренку І.О.» 

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

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

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

Рішення № 46-19/VІІ (Додається). 

  

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

Сологуб А.Г.» 

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

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

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

Рішення № 46-20/VІІ (Додається). 
  

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

Танцюрі І.О.» 

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

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

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

Рішення № 46-21/VІІ (Додається). 

  

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

Черненко Л.В.» 

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

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

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

Рішення № 46-22/VІІ (Додається). 

  

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

Шкребтій Н.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Шкребтій Н.В.» 

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

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

Рішення № 46-23/VІІ (Додається). 

  

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

Янкевичу Р.В.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Янкевичу Р.В.» 

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

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



Рішення № 46-24/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 

 

 

25 СЛУХАЛИ: 

Федоренко В.А зачитав заяву про конфлікт інтересів депутата 

Прусса В.М. (додається). 

 

Плаксу О.М. з проектом рішення «Про використання орендної 

плати комунальним підприємством «Смілакомунтеплоенерго» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про використання орендної плати 

комунальним підприємством «Смілакомунтеплоенерго» 

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

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

Рішення № 46-25/VІІ (Додається). 

  

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

міської ради від 28.04.2016 № 17-26/VII «Про встановлення 

орендної плати Смілянській районній державній адміністрації 

Черкаської області  для розміщення архіву» 

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

від 28.04.2016 № 17-26/VII «Про встановлення орендної плати 

Смілянській районній державній адміністрації Черкаської області  

для розміщення архіву» 

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

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

Рішення № 46-26/VІІ (Додається). 

  

27 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проектом рішення «Про передачу Смілянському 

комунальному підприємству «Смілатеплоенерго» основних 

засобів (комп’ютерної техніки) в безоплатне користування 

(позичку)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Смілянському 

комунальному підприємству «Смілатеплоенерго» основних 

засобів (комп’ютерної техніки) в безоплатне користування 

(позичку)» 

Ставиться на затвердження. «За» - 22, «проти» - 1,  

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

Рішення № 46-27/VІІ (Додається). 

  

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

основних засобів (лічильників) на баланс комунального 

підприємства «ВодГео»» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про безоплатну передачу основних засобів 

(лічильників) на баланс комунального підприємства «ВодГео» 

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

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

Рішення № 46-28/VІІ (Додається). 

 

Протокольно: 

 

  

Федоренко В.А. зачитав заяву про конфлікт інтересів депутата 

Кривка А.І. при розгляді проекту рішення  «Про затвердження 



 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

передавального акта комунального підприємства «Інтер» 

(додається). 

 

В зв’язку з тим, що на комісії міської ради з питань житлово-

комунального-господарства та комунальної власності дане 

рішення було відправлено на доопрацювання, від депутата 

Нікітченко О.П. надійшла пропозиція для обговорення питання 

перейти в комісійний режим. 

 

Федоренка В.А. «Про перехід у комісійний режим» 

«За» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 2, «не голосували» - 3. 

Для обговорення перейти в комісійний режим. 

 

Салов В.І., поцікавився, які рекомендації надала комісія міської 

ради 

Нікітченко О.П. пояснила, що комісія підтримує злиття КП  

підприємств МІФК та «Інтер»  та рекомендує затвердити 

передавальний акт та внести ці кошти до статутного фонду. 

 

Федоренкао В.А. «Про вихід з комісійного режиму» 

«За» - 23, «проти» - 0, «утримались» - 2, «не голосували» - 3. 

Вийти з комісійного режиму. 

 

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

передавального акта комунального підприємства «Інтер» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження передавального 

акта комунального підприємства «Інтер» 

Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 0,  

«утримались» - 6, «не голосували» - 4. Рішення не прийнято.  

  

Протокольно: 

 

 

 

30 СЛУХАЛИ: 

Головченко О.Є. надав роз’яснення, що відповідно до ст. 591 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» депутат, 

оголосивши заяву про конфлікт інтересів, має право брати участь 

у на голосуванняі.  

Рішення не прийнято через технічну помилку. Надійшла 

пропозиція про повернення до голосування. 

Федоренка В.А.  «Про повернення до розгляду питання «Про 

затвердження передавального акта комунального 

підприємства «Інтер»  

ВИРІШИЛИ: «Пропозиція про повернення до розгляду питання «Про 

затвердження передавального акта комунального 

підприємства «Інтер»  

Ставиться на затвердження. «За» - 16, «проти» - 3,  

«утримались» - 6, «не голосували» - 3. Пропозицію не 

підтримано.  

  

31 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А. «Про повернення до розгляду питання «Про  

затвердження передавального акта комунального підприємства 

Отформатировано: надстрочные



«Інтер» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до розгляду питання  «Про 

затвердження передавального акта комунального підприємства 

«Інтер» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 4,  

«утримались» - 3, «не голосували» - 2. Пропозицію 

підтримано.  

  

 

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

передавального акта комунального підприємства «Інтер» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження передавального акта 

комунального підприємства «Інтер» 

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

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

Рішення № 46-29/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської ради від 23.02.2017 № 39-30/VII «Про 

затвердження Програми з утримання об’єктів благоустрою в м. 

Сміла СКП «Комунальник» на 2017 рік» 

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

від 23.02.2017 № 39-30/VII «Про затвердження Програми з 

утримання об’єктів благоустрою в м. Сміла СКП «Комунальник» 

на 2017 рік» 

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

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

Рішення № 46-30/VІІ (Додається). 

  

34 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» - 24, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-31/VІІ (Додається). 

  

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

рішення міської ради від 25.05.2017 № 44-31/VII «Про 

затвердження Програми формування Статутного капіталу 

комунального підприємства «Варта» Смілянської міської ради на 

2017 рік» 

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

від 25.05.2017 № 44-31/VII «Про затвердження Програми 

формування Статутного капіталу комунального підприємства 

«Варта» Смілянської міської ради на 2017 рік» 

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 4, 

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



Рішення № 46-32/VІІ (Додається). 

  

36 СЛУХАЛИ: Федорова О.М. з проектом рішення «Про надання дозволу на 

отримання кредиту Смілянським комунальним підприємством 

«Комунальник» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу на отримання 

кредиту Смілянським комунальним підприємством 

 

 

«Комунальник» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-33/VІІ (Додається). 

  

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

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

ВИСТУПИЛИ: Примак В.А. пояснив, що в зв’язку із написаними заявами 

Федуна В.В., Трусова В.Є. про вихід з постійної комісії міської 

ради з питань  освіти, науки, молоді та спорту, культури, 

охорони здоров’я, материнства, дитинства та соціального 

захисту, засобів масової інформації було вирішено зменшити 

чисельність комісії до 5 чоловікосіб. Зазначені депутати не 

з’являються на засідання комісій, внаслідок чого відсутній 

немає кворуму і це унеможливлює роботу комісії. 

Трусов В.Є. повідомив, що не підтримує прийняття даного 

рішення. 

Салов В.І. наполіг на виключенні питання з порядку денного. 

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

ради від 17.11.2015 № 2-5/VII» 

Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 4, 

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

 

Протокольно: 

 

 

Депутати наполягли на необхідності прийняття рішення та 

запропонували поставити питання на повторний розгляд. 

 

38 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення «Про внесення 

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

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-

5/VII» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 4, 

«утримались» - 4, «не голосували» - 3. Пропозицію не 

підтримано. 

  

39 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення «Про внесення 

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

ВИСТУПИЛИ: Карло Т.А. повідомила, що пульт для поіменного голосування 

не спрацював. Запропонувала поставити питання на 



повторне голосування. 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-

5/VII» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 5, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 1. Пропозицію не 

підтримано. 

  

 

40 СЛУХАЛИ: Про повернення до розгляду проекту рішення «Про внесення змін 

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

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про внесення 

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

Ставиться на затвердження. «За» - 19, «проти» - 4, 

«утримались» - 4, «не голосували» - 1. Пропозицію 

підтримано. 

  

41 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який озвучив проект 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» - 19, «проти» - 4, 

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

Рішення № 46-34/VІІ (Додається). 

  

42 СЛУХАЛИ: Вишиваного В.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» - 21, «проти» - 1, 

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

Рішення № 46-35/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 
  

43 СЛУХАЛИ: 

Федоренко В.А. оголосив заяву про конфлікт інтересів 

(додається). 

Вишиваного В.О. з проектом рішення «Про встановлення 

структури оплати праці секретаря міської ради  на  2017 рік» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про встановлення структури оплати праці 

секретаря міської ради  на  2017 рік» 

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

«утримались» - 5, «не голосували» - 3. Рішення прийнято. 

Рішення № 46-36/VІІ (Додається). 

  

44 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» - 0, 

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

Рішення № 46-37/VІІ (Додається). 

  

 

 

45 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А. щодо запиту депутата Голуба А.А. про 

зверненняутися від міської ради до Генерального прокурора 

України Луценка Ю.В. «пПро порушення  відкриття 

кримінального провадження відносно незаконної діяльності в м. 

Сміла ТОВ «СмілаЕнергоінвест» 

ВИСТУПИЛИ: Примак В.А. запропонував доопрацювати питання спільно з 

юридичним відділом виконавчого комітету міської ради 

ВИРІШИЛИ: Підтримати «За звернення до Генерального прокурора України» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

спільно з юридичним відділом виконавчого комітету міської 

ради та направити до Генерального прокурора України 

Луценка Ю.В. 
  

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

детального плану території на розі вулиць Соборної та 

Незалежності (між будівлями № 102 по вул. Соборній та № 22 

по вул. Незалежності) для розміщення будівлі громадського 

призначення» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. наголосив, що питання потрібно вирішувати через 

розглядати на аукціоні. 

Старіков А.Г. підтримав пропозицію Салова В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на розі вулиць Соборної та Незалежності (між 

будівлями № 102 по вул. Соборній та № 22 по вул. 

Незалежності) для розміщення будівлі громадського 

призначення» 

Ставиться на затвердження. «За» - 16, «проти» - 5, 

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

  

Протокольно:  

 

47 СЛУХАЛИ: 

Рішення не прийнято через технічну помилку. Поступила 

пропозиція про повернення до голосування. 

Клименка М.В. з проектом рішення «Про розроблення 

детального плану території на розі вулиць Соборної та 

Незалежності (між будівлями № 102 по вул. Соборній та № 22 

по вул. Незалежності) для розміщення будівлі громадського 

призначення» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на розі вулиць Соборної та Незалежності (між 



будівлями № 102 по вул. Соборній та № 22 по вул. 

Незалежності) для розміщення будівлі громадського 

призначення» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 5, 

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

  

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

детального плану території, обмеженої вулицею Богдана 

Хмельницького, внутрішньоквартальними проїздами від вул. 

Богдана Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з 

розміщенням торговельних закладів у м. Сміла Черкаської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої вулицею Богдана Хмельницького, 

внутрішньоквартальними проїздами від вул. Богдана 

Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з розміщенням 

торговельних закладів у м. Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 18, «проти» - 3, 

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

  

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

детального плану території, обмеженої вулицями Мазура, 

академіка Вернадського та багатоквартирною забудовою вул. 

Богдана Хмельницького з розміщенням об'єкту обслуговування 

транспорту (СТО) у м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої вулицями Мазура, академіка Вернадського 

та багатоквартирною забудовою вул. Богдана Хмельницького з 

розміщенням об'єкту обслуговування транспорту (СТО) у м. 

Сміла Черкаської області» 

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

«утримались» - 6, «не голосували» - 2. Рішення прийнято.  

Рішення № 46-38/VІІ (Додається). 

  

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

детального плану території, в межах земельної ділянки, 

орендованої ФОП Плодистим Я.О. на вул. Соборній (на виїзді з 

м. Сміла) в м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, в межах земельної ділянки, орендованої ФОП 

Плодистим Я.О. на вул. Соборній (на виїзді з м. Сміла) в м. Сміла 

Черкаської області» 

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

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

Рішення № 46-39/VІІ (Додається). 

  

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



детального плану території, обмеженої землями ТОВ 

"Смілаенергопромтранс" по вул. Василя Стуса, 41 в м. Сміла 

Черкаської області» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І., Трушкевич О.Ю. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої землями ТОВ "Смілаенергопромтранс" 

по вул. Василя Стуса, 41 в м. Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 15, «проти» - 2, 

«утримались» - 8, «не голосували» - 3. Рішення не прийнято. 

  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) вздовж 

Кам'янського шосе» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) вздовж Кам'янського шосе» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-40/VІІ (Додається). 

  

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під існуючою 

житловою забудовою на вул. Перемоги, 23 Барановській Л.І.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) під існуючою житловою 

забудовою на вул. Перемоги, 23 Барановській Л.І.» 

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

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

Рішення № 46-41/VІІ (Додається). 

  

54 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок 

на вул. В'ячеслава Чорновола, 7-б » 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок на вул. 

В'ячеслава Чорновола, 7-б» 

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

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

Рішення № 46-42/VІІ (Додається). 

  

55 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Одеській, 64» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 



землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Одеській, 

64» 

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

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

Рішення № 46-43/VІІ (Додається). 

  

56 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. 28 Червня, 54» 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. 28 Червня, 

54» 

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

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

Рішення № 46-44/VІІ (Додається). 

  

57 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Кременчуцькій, 64» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. 

Кременчуцькій, 64» 

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

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

Рішення № 46-45/VІІ (Додається). 

  

58 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

вул. Максима Величка, 37» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Максима 

Величка, 37» 

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

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

Рішення № 46-46/VІІ (Додається). 

  

59 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про погодження технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на 

пров. Некрасова, 2» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки на пров. Некрасова, 

2» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято.  

Рішення № 46-47/VІІ (Додається). 

  

60 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про припинення договору 



оренди землі з Васильєвою М.Ф. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Івана Мазепи, 112» 

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

Васильєвою М.Ф. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Івана Мазепи, 112» 

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

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

Рішення № 46-48/VІІ (Додається). 

  

 

61 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання Василевському 

Є.О., Василевській Ю.І. згоди на відновлення меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 28 Червня, 48» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Василевському Є.О., 

Василевській Ю.І. згоди на відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на вул. 28 Червня, 48» 

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

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

Рішення № 46-49/VІІ (Додається). 

  

62 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу Кирик 

О.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Ростовському, 55» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Ростовському, 55» 

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

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

Рішення № 46-50/VІІ (Додається). 

  

63 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання земельної 

ділянки Скурлатову Є.В., Малікову А.О. під незавершене 

будівництво магазину з підвалом на бульварі графа О. 

Бобринського, 15 в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання земельної ділянки 

Скурлатову Є.В., Малікову А.О. під незавершене будівництво 

магазину з підвалом на бульварі графа О. Бобринського, 15 в 

оренду» 

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

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

Рішення № 46-51/VІІ (Додається). 

  

64 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Черненко Л.О., Гаврюшенко Н.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Тургенєва, 



42» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Черненко Л.О., 

Гаврюшенко Н.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Тургенєва, 42» 

Ставиться на затвердження. «За» - 25, «проти» - 1, 

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

Рішення № 46-52/VІІ (Додається). 

  

 

65 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання згоди ФОП 

Дяченко О.А. на поділ земельної ділянки під адміністративний 

корпус, приймальний пункт та торговий центр на вул. Героїв 

Холодноярців, 597-а» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання згоди ФОП Дяченко О.А. на 

поділ земельної ділянки під адміністративний корпус, 

приймальний пункт та торговий центр на вул. Героїв 

Холодноярців, 597-а» 

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

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

Рішення № 46-53/VІІ (Додається). 

  

66 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Красюк А.Т, Красюк Н.Г., Машкіній О.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 1 Грудня, 

77» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Красюк А.Т, Красюк 

Н.Г., Машкіній О.О. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. 1 Грудня, 77» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-54/VІІ (Додається). 

  

67 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Пархоменку В.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Станіславського, 65» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Станіславського, 65» 

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

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

Рішення № 46-55/VІІ (Додається). 

  



68 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Пиндик Р.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Молодіжній, 19» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Пиндик Р.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

 

 

 

 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Молодіжній, 19» 

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

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

Рішення № 46-56/VІІ (Додається). 

  

69 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу Похно 

Л.П. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Кударя, 16» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Похно Л.П. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Кударя, 16» 

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

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

Рішення № 46-57/VІІ (Додається). 

  

70 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Чабанюку В.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Лісній, 20» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Лісній, 20» 

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

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

Рішення № 46-58/VІІ (Додається). 

  

71 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу Іщенко 

Л.І. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Вільямса, 33» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Вільямса, 33» 



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

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

Рішення № 46-59/VІІ (Додається). 

  

72 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання ТОВ "Прогрес" 

згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Кармелюка, 70-б» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання ТОВ "Прогрес" згоди на 

 

 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Кармелюка, 70-б» 

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

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

Рішення № 46-60/VІІ (Додається). 

  

73 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу Смовж 

Л.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Дніпровській, 57» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Дніпровській, 57» 

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

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

Рішення № 46-61/VІІ (Додається). 

  

74 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання Смовж Л.М. 

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Дніпровській, 59» 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Дніпровській, 59» 

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

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

Рішення № 46-62/VІІ (Додається). 

  

75 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання дозволу 

Трунову Р.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на пров. Софії Ковалевської» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Трунову Р.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Софії Ковалевської» 



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

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

Рішення № 46-63/VІІ (Додається). 

  

76 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про відмову Туренко А.М. в 

наданні дозволу на розробку документації із землеустрою на 

пров. Нахімова, 19» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

 

 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову Туренко А.М. в наданні 

дозволу на розробку документації із землеустрою на пров. 

Нахімова, 19» 

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

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

Рішення № 46-64/VІІ (Додається). 

  

77 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про поновлення з ТОВ 

"ТВП "Україна" договору оренди землі під комплекс будівель для 

виробництва продуктів харчування та під магазин на вул. 

Мічуріна, 3» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ТОВ "ТВП "Україна" 

договору оренди землі під комплекс будівель для виробництва 

продуктів харчування та під магазин на вул. Мічуріна, 3» 

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

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

Рішення № 46-65/VІІ (Додається). 

  

78 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Анасенко Л.І. договору оренди землі під розміщення закладу 

громадського харчування на розі вул. Незалежності-Тимірязєва» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Анасенко Л.І. 

договору оренди землі під розміщення закладу громадського 

харчування на розі вул. Незалежності-Тимірязєва» 

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

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

Рішення № 46-66/VІІ (Додається). 

  

79 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про поновлення з ФОП 

Зайченком А.П. договору оренди землі під кафе "Ельф" на розі 

вул. Соборної-Перемоги» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ФОП Зайченком А.П. 

договору оренди землі під кафе "Ельф" на розі вул. Соборної-

Перемог» 

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

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

Рішення № 46-67/VІІ (Додається). 

  



80 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу Атамась Т.В. 

земельної ділянки під роздрібним складом-магазином на вул. 

Мазура, 2 в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Атамась Т.В. земельної 

ділянки під роздрібним складом-магазином на вул. Мазура, 2 в 

оренду» 

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

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

Рішення № 46-68/VІІ (Додається). 

  

81 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Заріцькому С.В. для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, 

складів мінеральних добрив на вул. Промисловій, 14 в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Заріцькому С.В. для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, складів 

мінеральних добрив на вул. Промисловій, 14 в оренду» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 3, 

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

Рішення № 46-69/VІІ (Додається). 

  

82 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки ТОВ "СОМНІУМ-ЧЕРКАСИ" під реконструкцію 

господарських будівель і споруд в склади мінеральних добрив на 

вул. Промисловій, 16 в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки ТОВ 

"СОМНІУМ-ЧЕРКАСИ" під реконструкцію господарських 

будівель і споруд в склади мінеральних добрив на вул. 

Промисловій, 16 в оренду» 

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

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

Рішення № 46-70/VІІ (Додається). 

  

83 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу земельних 

ділянок Кузьменку А.М., Савченко М.А. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Канашській, 3 у спільну часткову 

власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок 

Кузьменку А.М., Савченко М.А. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Канашській, 3 у спільну часткову власність та 

оренду» 

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

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

Рішення № 46-71/VІІ (Додається). 

  



84 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу Богацькій 

О.Л. земельну ділянку під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Лісній, 11 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Богацькій О.Л. земельну 

ділянку під індивідуальною житловою забудовою на вул. Лісній, 

11 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-72/VІІ (Додається). 

  

85 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу Дмитрієвій 

О.В. земельну ділянку під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Канашській, 19 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Дмитрієвій О.В. земельну 

ділянку під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Канашській, 19 у власність» 

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

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

Рішення № 46-73/VІІ (Додається). 

  

86 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу Пахарук Н.М. 

земельну ділянку під індивідуальною житловою забудовою на 

пров. Цегельному, 10 у власність» 

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

ділянку під індивідуальною житловою забудовою на пров. 

Цегельному, 10 у власність» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-74/VІІ (Додається). 

  

87 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу ФОП 

Плодистій І.В. земельної ділянки під магазином продовольчих 

товарів на вул. В'ячеслава Чорновола, 1-ж в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу ФОП Плодистій І.В. 

земельної ділянки під магазином продовольчих товарів на вул. 

В'ячеслава Чорновола, 1-ж в оренду» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 46-75/VІІ (Додається). 

  

88 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу Ірклієнку Є.В. 

земельних ділянок під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Соборній, 115 у власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Ірклієнку Є.В. земельних 

ділянок під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Соборній, 115 у власність та оренду» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 



Рішення № 46-76/VІІ (Додається). 

  

89 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про передачу земельної 

ділянки Горобчук О.Ю. під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Волошковій, 38 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Горобчук О.Ю. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

 

 

 

Волошковій, 38 у власність» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 46-77/VІІ (Додається). 

  

90 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про скасування рішення 

міської ради від 15.07.2016 № 20-49/VII "Про розірвання 

договору оренди землі з Хуртенко Г.В. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. 1 Грудня, 39"» 

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

15.07.2016 № 20-49/VII "Про розірвання договору оренди землі з 

Хуртенко Г.В. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 1 

Грудня, 39"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-78/VІІ (Додається). 

  

91 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про скасування рішення 

міської ради від 15.09.2016 № 23-128/VII "Про розірвання 

договору оренди землі з Данченком О.М. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Черкаській, 5-а"» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

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

15.09.2016 № 23-128/VII "Про розірвання договору оренди землі з 

Данченком О.М. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Черкаській, 5-а"» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 46-79/VІІ (Додається). 

  

92 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про скасування рішення 

міської ради від 29.09.2016 № 25-98/VII "Про припинення 

договору оренди землі з Журавльовим М.В. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Далекосхідній, 40"» 

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

29.09.2016 № 25-98/VII "Про припинення договору оренди землі з 

Журавльовим М.В. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Далекосхідній, 40"» 



Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-80/VІІ (Додається). 

  

93 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про внесення змін до 

договору оренди землі від 05.07.2005 № 040577800175 на вул. 

Севастопольській, 27-а» 

 

 

 

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

землі від 05.07.2005 № 040577800175 на вул. Севастопольській, 

27-а» 

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

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

Рішення № 46-81/VІІ (Додається). 

  

94 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30.03.2017 № 41-61/VІІ "Про надання 

Котляр О.І. дозволу на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі на (місцевості) під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Одеській, 45"» 

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

від 30.03.2017 № 41-61/VІІ "Про надання Котляр О.І. дозволу на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на 

(місцевості) під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Одеській, 45"» 

Ставиться на затвердження. «За» - 23, «проти» - 0, 

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

Рішення № 46-82/VІІ (Додається). 

  

95 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 30.03.2017 № 41-86/VII "Про передачу 

Бондаренку О.І. земельних ділянок під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Жигулівській, 6 у власність та оренду"» 

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

від 30.03.2017 № 41-86/VII "Про передачу Бондаренку О.І. 

земельних ділянок під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Жигулівській, 6 у власність та оренду"» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 4. Рішення прийнято. 

Рішення № 46-83/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 

 

 

Депутат Примак В.А. повідомив, що залишав залу під час 

розгляду даного питання та  запропонував поставити питання на 

повторний розгляд. 



 

 

 Секретар міської ради                                                                                  В.А. Федоренко          

 

96 СЛУХАЛИ: 

 

Про повернення до розгляду проекту рішення «Про затвердження 

детального плану території, обмеженої вулицею Богдана 

Хмельницького, внутрішньоквартальними проїздами від вул. 

Богдана Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з розміщенням 

торговельних закладів у м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої вулицею 

Богдана Хмельницького, внутрішньоквартальними проїздами від 

вул. Богдана Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з 

розміщенням торговельних закладів у м. Сміла Черкаської 

області» 

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

«утримались» - 3, «не голосували» - 2. Пропозицію 

підтримано. 

  

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

детального плану території, обмеженої вулицею Богдана 

Хмельницького, внутрішньоквартальними проїздами від вул. 

Богдана Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з розміщенням 

торговельних закладів у м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження детального плану 

території, обмеженої вулицею Богдана Хмельницького, 

внутрішньоквартальними проїздами від вул. Богдана 

Хмельницького, межею ТОВ "Мегацентр" з розміщенням 

торговельних закладів у м. Сміла Черкаської області» 

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

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

Рішення № 46-84/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 

 

 

98 СЛУХАЛИ: 

Депутати наполягли на необхідності прийняття рішення та 

запропонували поставити питання на повторний розгляд. 

 

Про повернення до розгляду проекту рішення «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої землями 

ТОВ "Смілаенергопромтранс" по вул. Василя Стуса, 41 в м. 

Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про 

затвердження детального плану території, обмеженої землями 

ТОВ "Смілаенергопромтранс" по вул. Василя Стуса, 41 в м. 

Сміла Черкаської області» 

Ставиться на затвердження. «За» - 17, «проти» - 4, 

«утримались» - 5, «не голосували» - 2. Пропозицію не 

підтримано. 

  


