
 
 

СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л   № 48 

 

ХLVІІІ сесії міської ради VII скликання 

 

            27.07.2017                                           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                                   -  25 

         міської  ради       

 

                                                                         

     3. Відсутні депутати на                                                                                      -  11 

         сесії  міської ради:                                                                                           

 

     4. Начальники управлінь, відділів, структурних підрозділів виконавчого комітету    

         міської ради та представники ЗМІ. 

 

 

(Списки додаються). 

 

 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 1. Затверджено.  
 

 

 

 

 

Секретаріат:  Баталін І.В., Заріцький К.Р., Скороход Л.І. 



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. Приймається одноголосно. 

 

Розгляд запитів, звернень та повідомлень: 

1 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

 

2 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

Федоренка В.А., який зачитав лист-відповідь Комітету Верховної 

Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин 

щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення (зачитується, додається). 

     На ім’я голови фракції БПП «Солідарність» Цаподоя Сергія 

Васильовича надійшла заява від депутата Портянка Василя 

Петровича про включення до фракції БПП «Солідарність» 

(зачитується, додається). 

     Заява про включення до фракції БПП «Солідарність» надійшла 

від депутата Тарнавського Юрія Михайловича. Протокол 

засідання фракції додається (зачитується, додається). 

     Від депутатської групи «Сміляни» надійшло повідомлення про 

виключення депутатів Кредзинського Ю.Я., Хоменка Р.М. 

(протокол засідання групи зачитується, додається). 

     Надійшло повідомлення про вихід з групи «Сміляни» від 

депутата Пляченко О.В. (зачитується, додається). 

     Надійшло повідомлення про вихід з групи «Сміляни» від 

депутата Голубніченко С.А. (зачитується, додається). 

     Надійшло повідомлення про вихід з групи «Сміляни» від 

депутата Старенького В.А. (зачитується, додається). 

Головченко О.Є. зачитав зазначені заяви та протоколи засідань.    

Інформацію прийняти до відома.  
 

Бердецького В.Б., який висловив невдоволення щодо збільшення 

вартості проїзду в міських автобусах ФОП Плютою І.О. 

Повідомив, що на ім’я секретаря міської ради, було надіслане 

звернення щодо надання роз’яснень стосовно підвищення тарифу. 

Відповіді немає. Також зазначив, що до цього часу, за його 

вимогою, не  проведено розподіл депутатів по виборчим округам. 

Поцікавився, чому до цього часу не оголошено на сесії міської 

ради звіт головного лікаря Смілянської міської лікарні. Наполіг, 

щоб на засіданні сесії прозвітувалась начальник управління освіти, 

молоді та спорту – Незнанова Н.О. щодо готовності навчальних 

закладів до початку навчального року, а саме: про проведені 

ремонти дахів шкіл № 11 та № 5. 

Старіков А.Г. повідомив про те, що за ініціативою Незнанової 

Н.О. було створено тимчасову комісію, до складу якої входять 

заступники міського голови, депутати міської ради та працівники 

управління освіти, молоді та спорту. Мета створення - перевірка 

стану приміщень навчальних закладів для визначення необхідності 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

3 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

4 СЛУХАЛИ: 

 

 

проведення першочергових ремонтів.  

     Незнанова Н.О. пояснила, що при огляді членами комісії дахів 

шкіл № 5 та № 11, вони виявились в жахливому стані. 85% 

покрівлі даху в непридатному стані. Це обумовлено неякісною   

роботою та закінченням гарантійного терміну матеріалів, 

використаних для проведення ремонтних робіт. Наголосила, що 

ремонтні роботи треба провести до початку навчального процесу. 

     Абажей П.І. поцікавився, яка сума була виділена на проведення 

ремонту в попередні роки та коли було проведено ремонтні 

роботи. Та поцікавився чи пов’язано швидке псування покрівлі 

дахів з неякісним виконанням робіт. 

     Трусов В.Є. зазначив, що покриття має гарантійний термін  

придатності від 5 до 10 років.   

     Овчаренко В.С. повідомив, що також неодноразово оглядав 

дахи зазначених закладів і дійшов висновку, що роботи проведено 

неякісно та не в повному обсязі. Матеріали, які використовувались 

при проведені робіт, були значно нижчої якості, ніж зазначено в 

проектно-кошторисній документації. Проте виконавця робіт до 

цього часу не притягнуто до відповідальності. Наголосив, що 

потрібен чіткий контроль під час проведення ремонтних робіт. До 

цього мають бути долучені директор школи, завгосп та начальник 

управління освіти, молоді та спорту. 

     Федоренко В.А. зазначив, що тимчасова комісія, яку створено, 

після завершення своєї роботи надасть висновки, згідно яких буде 

розпочато проведення ремонтних робіт по всім навчальним 

закладам міста. Роботи будуть розпочаті саме з ремонту дахів, а 

згодом будуть проведені і інші роботи за необхідністю. 

     Примак В.А. запропонував розглянути питання впровадження 

нових технологій під час ремонту дахів. Відповідне обладнання 

коштує близько 70-80 тисяч гривень. Це дасть можливість значно 

пришвидшити роботи та виконати їх більш якісно. Та 

запропонував заступнику міського голови Риджанічу О.В. вивчити 

дане питання.   

Після закінчення роботи тимчасової комісії та після їх 

висновків, буде терміново виділено кошти та розпочато 

ремонтні роботи.  

 

Дериземлю О.І., яка зачитала звернення про вжиття заходів щодо 

припинення підняття вартості проїзду авто перевізниками. 

Попросила надати відповідь з правовими обґрунтуваннями 

(зачитується, додається). 

Відповідь надати у встановлений законодавством термін. 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

Абажея П.І. про ситуацію, яка склалась на автобусному маршруті 

№ 37. Між перевізником по даному маршруту і депутатом 

Абажеєм П.І. виник конфлікт, в зв’язку з чим перевізник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

 

5 СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

відмовляється здійснювати перевезення по зазначеному маршруту, 

про що було розміщене оголошення в автобусі. Зауважив, що 

однією із причин ситуації, яка склалась, є те, що автобус закінчує 

свій маршрут на виборчому окрузі Федоренка В.А. Також 

зазначив, що тариф на проїзд в міських автобусах збільшено 

незаконно, про що на одній з попередніх сесій міської ради було 

подано запит до секретаря міської ради. Повідомив, що від групи 

депутатів  було направлено звернення до начальника поліції щодо 

перевірки законності  підняття вартості тарифу. По даному факту 

порушено кримінальну справу, оголосив, що за період підвищення 

тарифу з пасажирів було незаконно зібрано до 1 млн. грн. 

(звернення додається) 

Федоренко В.А. повідомив, що не має права втручатися в 

підприємницьку діяльність перевізника, наголосив, що виконавчий 

комітет не затверджував вартість проїзду в сумі 4 гривні.  

Доручив заступнику міського голови Риджанічу О.В. детально 

вивчити дане питання та розглянути можливість зниження 

вартості проїзду на засіданні виконавчого комітету. 

 

Скороход Л.І. повідомила про те, що до міської ради надійшов 

лист-звернення від депутатів обласної ради з проханням 

розглянути їхню пропозицію додаткового виділення коштів з 

державного бюджету. Адже у зв’язку з підвищенням мінімальної 

заробітної плати, у галузі охорони здоров’я склалася ситуація, 

коли кваліфіковані працівники отримують заробітну плату не 

набагато вищу, ніж не кваліфіковані. Включити дане звернення до 

порядку денного сесії міської ради. 

Включити до порядку денного питання про звернення 

депутатів Смілянської міської ради до Міністерства охорони 

здоров’я України щодо виділення додаткових асигнувань на 

оплату праці працівників галузі охорони здоров’я в сумі 2 856 

338 грн. 



Протокольно: Порядок денний ставиться на затвердження. «За» - 21, «проти» - 0,  

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

 

Порядок денний:     
1. Звіт постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, 

депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з 

організованою злочинністю, запобіганню корупції                                         

2.  Про затвердження Програми розвитку веслувального спорту в м. Сміла на 2018-

2020 роки 

3. Про затвердження передавальних актів 

4.  Про затвердження  нової редакції Статуту Смілянської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №10 Смілянської міської ради Черкаської області 

5.  Про затвердження Статуту Смілянської міської лікарні 

6.  Про реорганізацію комунального закладу «Смілянська міська лікарня імені Тараса 

Шевченка» Смілянської міської ради шляхом приєднання до Смілянської міської 

поліклініки для дорослих 

7. Про затвердження Положення про порядок надання одноразової фінансової 

допомоги військовослужбовцям військової служби за контрактом, які уклали 

контракт у 2017 році та членам їх сімей 

8. «Про виділення коштів Баніну А.А.» 

9. «Про виділення коштів Беху Ф.М.» 

10. «Про виділення коштів Бойко О.А.» 

11. «Про виділення коштів Борщ Ю.М.» 

12. «Про виділення коштів Бурлай Н.М.» 

13. «Про виділення коштів Гаврильченко Н.В.» 

14. «Про виділення коштів Голобородому М.І.»  

15. «Про виділення коштів Клименко О.Д.» 

16. «Про виділення коштів Коваленку С.І.» 

17. «Про виділення коштів Котляр Л.О.» 

18. «Про виділення коштів Кравченко Т.Г.» 

19. «Про виділення коштів Петюк В.О.» 

20. «Про виділення коштів Самойленко Г.В.» 

21. «Про виділення коштів Скопюку І.Б.» 

22. «Про виділення коштів Танцюрі С.Б.» 

23. «Про виділення коштів Ткаченко Н.М.» 

24. «Про виділення коштів Яременко В.П.» 

25. «Про виділення коштів Яценку В.Ф.» 

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

можуть бути передані в оренду в 2017 році 

27. Про безоплатну передачу основних засобів (світильників)  на баланс комунального 

підприємства «ВодГео» 

28. Про передачу в безоплатне користування (позичку) ДП «Діасервіс Плюс» 

нежитлових приміщень, що перебувають на балансі КЗ «Смілянська міська лікарня 

імені Тараса Шевченка» Смілянської міської ради 

29. Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КП «Варта» 

30. Про припинення дії договорів позички транспортних засобів, укладених з СКП 

«Комунальник» 



31. Про списання багатоквартирних будинків з балансу СКП «Наш дім» та передачу їх 

в управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

32. Про затвердження Програми поворотної фінансової допомоги на безоплатній 

основі Смілянському комунальному підприємству «Смілатеплоенерго» на 2017 рік 

33. Про врегулювання заборгованості КП «Смілакомунтеплоенерго» за спожитий 

природний газ 

34.  «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  «Про 

затвердження переліку об’єктів приватизації на 2017 рік»  

35. «Про затвердження Порядку розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

атракціонних об’єктів у м. Сміла» 

36. «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» 

37. 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»  

38. «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 № 39-9/VII «Про 

затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища 

міста Сміла на період  з 2017-2022 рік» 

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

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

41. Про звернення депутатів Смілянської міської ради  

 

ЗЕМЕЛЬНІ РІШЕННЯ: 

42. Про затвердження детального плану території частини 53 мікрорайону між 

існуючою будівлею котельні  № 7 та колишньою будівлею котельні № 30 на вулиці  

40 річчя Перемоги з розміщенням автогаражного кооперативу 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 розроблення детального плану території по вул. Молодогвардійській (від 

домоволодіння № 44 до № 48)  

45. Про розроблення детального плану території, обмеженої пров. Перемоги, пров. 

Саксаганського та межею ПАТ "Укртелеком"  

46. Про розроблення детального плану території на вул. Соборній (між будівлями № 

83 та № 87)  

47. 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  

48. Про Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території м. Сміла  

49. Про відмову ОСББ "Віра" в наданні згоди на поділ земельної ділянки на вул. 

Соборній, 76  

50. Про надання дозволу Горобцю Б.В. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Уманській, 8  

51. Про надання дозволу Дишлевій Л.А., Поповичу В.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) на вул. Героїв Небесної Сотні, 14  



52. 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  

53. Про надання дозволу Діденко Т.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Сенатора, 35  

54. Про надання дозволу Марченко Т.Є. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Софіївській, 15  

55. Про надання дозволу Моргуновій О.Л., Борболюк М.Д. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) на пров. Платона Майбороди, 28  

56. Про надання дозволу Чайці А.В. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Крилова, 57  

57. Про надання дозволу Маруніч Г.О. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Тясминському, 14  

58. Про надання дозволу Сипченку В.Б. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Мазура, 41  

59. Про надання дозволу Григор'євій С.П. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. В'ячеслава Чорновола, 111  

60. Про надання дозволу Грищенку С.Г. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Леоніда Бикова, 29  

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

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

місцевості) на вул. Міщенка, 29  

62. Про надання дозволу Клунко Л.П. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Першотравневій, 6  

63. Про надання дозволу Остапенко Т.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Платона Майбороди, 6  

64. Про надання дозволу Бакуну О.В., Бакун О.А. на розробку технічної документації 

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

місцевості) на пров. Ромена Роллана, 15  

65. Про надання дозволу Брикаліну О.Є. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Технічній, 19  

66. Про надання дозволу Бровкіну В.П., Бровкіній Н.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) на пров. Мічуріна, 14  

67. Про надання дозволу Бугаєнку В.П. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Далекосхідній, 38  



68. Про надання дозволу Гальченко В.Д. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Лаврентія Похилевича, 27  

69. Про надання дозволу Голік Р.Г. на розробку технічної документації із землеустрою 

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

вул. Семена Морочковського, 4  

70. Про надання дозволу Козир Н.М. на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на пров. Мічуріна, 20  

71. Про надання дозволу Викиданець Т.О., Лобач Л.О. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) на пров. Софіївському, 7  

72. Про надання дозволу Броварській В.І., Броварському В.К., Броварському О.К. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Героїв Крут, 23  

73. Про надання Ігнатенку А.М. дозволу на розробку технічної документації із 

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

місцевості) на вул. Василя Симоненка, 99  

74. Про надання Соболю О.Ю. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Тимірязєва, 43  

75. Про надання Браславській Т.М. згоди на відновлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на вул. Надії Курченко, 35  

76. Про надання дозволу Тимченку Д.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шолом-

Алейхема, 17  

77. Про надання згоди Хижняку С.Л. на поділ земельної ділянки під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. першодрукаря Івана Федорова, 134  

78. Про надання дозволу Таран К.О., Таран Л.В., Леус Н.В., Трояну Г.П. на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вул. Мічуріна, 31  

79. Про надання Головченку В.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 40  

80. Про поновлення з ФОП Вінярським В.С. договору оренди землі під автостоянкою 

на вул. 40-річчя Перемоги (біля буд. № 22)  

81. Про поновлення з ВКБП "Джміль ЛТД" договору оренди землі під торгівельними 

павільйонами на Привокзальній площі  

82. Про поновлення з ФОП Мінько Н.В. договору оренди землі під торгівельним 

павільйоном на пров. Якова Водяного, 2-д  

83. Про передачу земельної ділянки ТОВ "Скіф" під існуючий столярний цех на вул. 

Мазура, 6 в оренду  

84. Про передачу земельної ділянки Заливі С.І. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Кременчуцькій, 88 у власність  

85. Про передачу Крутенку С.В. земельної ділянки під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Миколи Зерова, 24 у власність  

86. Про передачу Єфімову В.В. земельної  ділянки під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Ромена Роллана, 53 у власність  



87. Про передачу земельних ділянок Цибку П.Є. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Мічуріна, 123 у власність та оренду  

88. Про передачу земельних ділянок Солом'яному І.В. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Платона Симиренка, 42 у власність та оренду  

89. Про передачу земельної ділянки Алєксєєнко Т.І. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Павлова, 9 у власність  

90. Про передачу земельної ділянки Вдовенку П.П. під індивідуальну житлову 

забудову на пров. Гулака-Артемовського, 16 у власність  

91. Про передачу земельної ділянки Гавриленку Д.П. під індивідуальну житлову 

забудову на вул. Квітковій, 27 у власність  

92.  Про передачу земельної ділянки Логвіненку О.О. під індивідуальну житлову 

забудову на пров. Гулака-Артемовського, 14 у власність  

93. Про передачу земельних ділянок Яценко О.Й. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. В'ячеслава Чорновола, 107-а у власність та оренду 

94. Про передачу земельних ділянок Нестеренку В.О., Нестеренку А.В. під 

індивідуальною житловою забудовою на вул. Соборній, 28 у спільну часткову 

власність та оренду  

95. Про звернення депутатів Смілянської міської ради (додатково включене за 

зверненням депутата Скороход Л.І.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               



1 СЛУХАЛИ: Примака В.А. зі звітом постійної комісії міської ради з питань 

місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з організованою 

злочинністю, запобіганню корупції. 

Запропонував депутату Абажею П.І., і як члену комісії, 

звернутися з позовною заявою до суду, щодо визнання 

незаконності рішення перевізника про підняття вартості на проїзд 

в міському транспорті.  

Повідомив, що звернення депутата Бердецького В.Б. про 

закріплення депутатів за всіма виборчими округами було 

розглянуте на комісії за його участю та зазначив, що для даної дії 

в примусовому порядку немає законних підстав.                                         

ВИСТУПИЛИ: Абажей П.І. наголосив, що звертатися до суду з позовною заявою, 

мають працівники юридичного відділу виконавчого комітету, 

адже вони за роботу отримують заробітну плату. Також 

повідомив, що він не є членом комісії міської ради з питань 

місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, 

законності, правопорядку та боротьби з організованою 

злочинністю, запобіганню корупції так, як написав заяву про 

вихід з неї. 

ВИРІШИЛИ:  Звіт постійної комісії міської ради з питань місцевого 

самоврядування, депутатської діяльності та етики, законності, 

правопорядку та боротьби з організованою злочинністю, 

запобіганню корупції  

Приймається до відома (додається).                                        

  

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

Програми розвитку веслувального спорту в м. Сміла на 2018-2020 

роки» 

ВИРІШИЛИ:  рішення міської ради «Про затвердження Програми розвитку 

веслувального спорту в м. Сміла на 2018-2020 роки» 

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

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

Рішення № 48-1/VІІ (Додається). 

  

3 СЛУХАЛИ: 

 

Незнанову Н.О. з проектом рішення «Про затвердження 

передавальних актів» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження передавальних актів» 

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

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

Рішення № 48-2/VІІ (Додається). 

  

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

редакції Статуту Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №10 Смілянської міської ради Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження  нової редакції Статуту 

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 

Смілянської міської ради Черкаської області» 



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

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

Рішення № 48-3/VІІ (Додається). 

  

5 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проектом рішення «Про затвердження Статуту 

Смілянської міської лікарні» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Статуту Смілянської 

міської лікарні» 

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

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

Рішення № 48-4/VІІ (Додається). 

  

6 СЛУХАЛИ: Стуженка М.А. з проханням утриматися від прийняття 

рішення «Про реорганізацію комунального закладу 

«Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» 

Смілянської міської ради шляхом приєднання до Смілянської 

міської поліклініки для дорослих» у зв’язку з тим, що проект 

рішення пов’язаний з рішенням виконавчого комітету, яке 

було не прийняте на засіданні виконавчого комітету. 

ВИСТУПИЛИ: Карло Т.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про реорганізацію комунального 

закладу «Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» 

Смілянської міської ради шляхом приєднання до Смілянської 

міської поліклініки для дорослих» 

Ставиться на затвердження. «За» - 3, «проти» - 2,  

«утримались» - 18, «не голосували» - 2. Рішення не прийнято.  

  

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

Положення про порядок надання одноразової фінансової 

допомоги військовослужбовцям військової служби за контрактом, 

які уклали контракт у 2017 році та членам їх сімей» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок 

надання одноразової фінансової допомоги військовослужбовцям 

військової служби за контрактом, які уклали контракт у 2017 році 

та членам їх сімей» 

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

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

  

8 СЛУХАЛИ: В зв’язку з технічною помилкою депутат Старіков А.Г. 

запропонував проект рішення «Про затвердження Положення про 

порядок надання одноразової фінансової допомоги 

військовослужбовцям військової служби за контрактом, які 

уклали контракт у 2017 році та членам їх сімей» поставити на 

повторне голосування 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. підтримав пропозицію Старікова А.Г. 

 

ВИРІШИЛИ: За повернення до голосування рішення міської ради «Про 

затвердження Положення про порядок надання одноразової 



фінансової допомоги військовослужбовцям військової служби за 

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

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

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

Розглянути повторно. 

  

9 СЛУХАЛИ: Прокоф’єва М.О. з повторним розглядом проекту рішення «Про 

затвердження Положення про порядок надання одноразової 

фінансової допомоги військовослужбовцям військової служби за 

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

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Положення про порядок 

надання одноразової фінансової допомоги військовослужбовцям 

військової служби за контрактом, які уклали контракт у 2017 році 

та членам їх сімей» 

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

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

Рішення № 48-5/VІІ (Додається). 

  

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

Баніну А.А.» 

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

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

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

Рішення № 48-6/VІІ (Додається). 

  

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

Беху Ф.М.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Беху Ф.М.» 

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

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

Рішення № 48-7/VІІ (Додається). 

  

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

Бойко О.А.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 48-8/VІІ (Додається). 

  

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

Борщ Ю.М.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-9/VІІ (Додається). 

  

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

Бурлай Н.М.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 



Рішення № 48-10/VІІ (Додається). 

  

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

Гаврильченко Н.В.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-11/VІІ (Додається). 

  

16 СЛУХАЛИ: 

 

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

Голобородому М.І.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Голобородому М.І.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-12/VІІ (Додається). 

  

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

Клименко О.Д.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-13/VІІ (Додається). 

  

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

Коваленку С.І.»  

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Коваленку С.І.» 

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

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

Рішення № 48-14/VІІ (Додається). 

  

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

Котляр Л.О.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-15/VІІ (Додається). 

  

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

Кравченко Т.Г.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Кравченко Т.Г.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-16/VІІ (Додається). 
  

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

Петюк В.О.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-17/VІІ (Додається). 

  

 

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

Самойленко Г.В.» 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Самойленко Г.В.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-18/VІІ (Додається). 

  

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

Скопюку І.Б.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Скопюку І.Б.» 

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

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

Рішення № 48-19/VІІ (Додається). 

  

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

Танцюрі С.Б.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 48-20/VІІ (Додається). 

  

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

Ткаченко Н.М.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно. 

Рішення № 48-21/VІІ (Додається). 

  

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

Яременко В.П.» 

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

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 48-22/VІІ (Додається). 

  

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

Яценку В.Ф.» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про виділення коштів Яценку В.Ф.» 

Ставиться на затвердження. Приймається одноголосно.  

Рішення № 48-23/VІІ (Додається). 

  

Депутат Перемей В.А. залишив сесійну залу. В залі 24 депутати. 

 

Протокольно:  

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

Для розгляду наступних питань, які не пройшли засідання комісії 

з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності, в зв’язку з відсутністю кворуму на ній, Федоренко В.А. 

запропонував перейти в комісійний режим роботи сесії. 

Нікітченко О.П., яка зазначила про те, що кворум комісії 

відсутній і на даному засіданні сесії. Це унеможливлює розгляд 

питань. 

Примак В.А. наголосив, що дана ситуація склалась через те, що 

депутати навмисно не відвідують засідання комісії. 

Проекти рішень: Про доповнення загального переліку об’єктів 

комунальної власності м.Сміла, що можуть бути передані в 



оренду в 2017 році 

Про безоплатну передачу основних засобів (світильників)  на 

баланс комунального підприємства «ВодГео» 

Про передачу в безоплатне користування (позичку) ДП 

«Діасервіс Плюс» нежитлових приміщень, що перебувають на 

балансі КЗ «Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» 

Смілянської міської ради 

Про безоплатну передачу транспортного засобу на баланс КП 

«Варта» 

Про припинення дії договорів позички транспортних засобів, 

укладених з СКП «Комунальник» 

Про списання багатоквартирних будинків з балансу СКП «Наш 

дім» та передачу їх в управління об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Про затвердження Програми поворотної фінансової допомоги на 

безоплатній основі Смілянському комунальному підприємству 

«Смілатеплоенерго» на 2017 рік 

Про врегулювання заборгованості КП «Смілакомунтеплоенерго» 

за спожитий природний газ 

Зняти з розгляду сесії та направити на розгляд профільної 

комісії. 

   

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

рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  «Про 

затвердження переліку об’єктів приватизації на 2017 рік» 

ВИСТУПИЛИ: Нікітченко О.П., Головченко О.Є.  

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

ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  «Про затвердження переліку 

об’єктів приватизації на 2017 рік» 

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

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

  

Протокольно: 

 

СЛУХАЛИ: 

Рішення не прийнято через технічну помилку. Поступила 

пропозиція про повернення до голосування. 

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

внесення змін до рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  

«Про затвердження переліку об’єктів приватизації на 2017 рік»  

ВИРІШИЛИ: «Пропозиція про повернення до розгляду питання «Про внесення 

змін до рішення міської ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ «Про 

затвердження переліку об’єктів приватизації на 2017 рік »  

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

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

підтримано.  

  

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

міської ради від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  «Про затвердження 

переліку об’єктів приватизації на 2017 рік» 

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



від 29.12.2016 № 35-9/VІІ  «Про затвердження переліку об’єктів 

приватизації на 2017 рік» 

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

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

Рішення № 48-24/VІІ (Додається). 

  

30 СЛУХАЛИ: Плаксу О.М. з проханням утриматися від прийняття проекту 

рішення «Про затвердження Порядку розміщення засобів 

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, об’єктів 

сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі та 

атракціонних об’єктів у м. Сміла» так, як даний проект 

отримав негативний висновок антимонопольного комітету. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про затвердження Порядку 

розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної 

мережі, об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної 

мережі та атракціонних об’єктів у м. Сміла» 

Ставиться на затвердження. «За» - 3, «проти» - 1,  

«утримались» - 19, «не голосували» - 1. Рішення не прийнято.  

  

31 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» - 20, «проти» - 0, 

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

Рішення № 48-25/VІІ (Додається). 

  

32 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» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І.  

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» - 20, «проти» - 0, 

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

Рішення № 48-26/VІІ (Додається). 

  

33 СЛУХАЛИ: Яценка О.С. з проектом рішення «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 23.02.2017 № 39-9/VII «Про затвердження 

міської Програми охорони навколишнього природного 

середовища міста Сміли на період  з 2017-2022 рік» 

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

від 23.02.2017 № 39-9/VII «Про затвердження міської Програми 



охорони навколишнього природного середовища міста Сміли на 

період  з 2017-2022 рік» 

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

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

Рішення № 48-27/VІІ (Додається). 

  

34 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який ознайомив присутніх з проектом рішення 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-

5/VII», а саме:  ввести до складу комісії  міської ради з питань 

місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, роботи 

базових галузей народного господарства та розвитку 

підприємництва, захисту прав споживачів, торговельного і 

побутового обслуговування, виробництва товарів народного 

споживання депутата Синьогуба К.І.  

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

від 17.11.2015 № 2-5/VII» 

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

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

Рішення № 48-28/VІІ (Додається). 

  

35 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який ознайомив присутніх з проектом рішення 

«Про внесення змін до рішення міської ради від 17.11.2015 № 2-

5/VII», а саме: ввести до складу комісії міської ради з питань 

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

материнства, дитинства та соціального захисту, засобів масової 

інформації депутата Трусова В.Є. та Федуна В.В.  

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

від 17.11.2015 № 2-5/VII» 

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

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

Рішення № 48-29/VІІ (Додається). 

  

36 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який ознайомив присутніх з проектом рішення 

«Про звернення депутатів Смілянської міської ради», а саме: 

звернутися до Генерального прокурора України щодо сприяння у 

відкритті кримінального провадження відносно ТОВ 

«СмілаЕнергоінвест» 

ВИСТУПИЛИ: Голуб А.А. повідомив, що місяць тому було підтримано таке ж 

звернення. В зв’язку з тим, що відповідь не отримано до цього 

часу, направити його повторно з поправками (додаються). 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про звернення депутатів Смілянської міської 

ради» з поправками 

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

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

Рішення № 48-30/VІІ (Додається). 

  

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

детального плану території частини 53 мікрорайону між 



існуючою будівлею котельні  № 7 та колишньою будівлею 

котельні № 30 на вулиці  40 річчя Перемоги з розміщенням 

автогаражного кооперативу в м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: проект рішення «Про затвердження детального плану 

території частини 53 мікрорайону між існуючою будівлею 

котельні  № 7 та колишньою будівлею котельні № 30 на 

вулиці  40 річчя Перемоги з розміщенням автогаражного 

кооперативу в м. Сміла Черкаської області» 

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

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

  

38 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А. Про повернення до розгляду проекту рішення 

«Про затвердження детального плану території частини 53 

мікрорайону між існуючою будівлею котельні  № 7 та 

колишньою будівлею котельні № 30 на вулиці  40 річчя Перемоги 

з розміщенням автогаражного кооперативу в м. Сміла Черкаської 

області» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: Пропозиція про повернення до проекту рішення «Про 

затвердження детального плану території частини 53 мікрорайону 

між існуючою будівлею котельні  № 7 та колишньою будівлею 

котельні № 30 на вулиці  40 річчя Перемоги з розміщенням 

автогаражного кооперативу в м. Сміла Черкаської області» 

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

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

підтримано. 

  

39 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який озвучив проект рішення «Про 

затвердження детального плану території частини 53 мікрорайону 

між існуючою будівлею котельні  № 7 та колишньою будівлею 

котельні № 30 на вулиці  40 річчя Перемоги з розміщенням 

автогаражного кооперативу в м. Сміла Черкаської області» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради  «Про затвердження детального плану 

території частини 53 мікрорайону між існуючою будівлею 

котельні  № 7 та колишньою будівлею котельні № 30 на вулиці  

40 річчя Перемоги з розміщенням автогаражного кооперативу в 

м. Сміла Черкаської області» 

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

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

Рішення № 48-31/VІІ (Додається). 

  

40 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» 

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» - 20, «проти» - 0, 

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

Рішення № 48-32/VІІ (Додається). 

  

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

плану території по вул. Молодогвардійській (від домоволодіння 

№ 44 до № 48)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території по вул. Молодогвардійській (від домоволодіння № 44 до 

№ 48)» 

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

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

Рішення № 48-33/VІІ (Додається). 

  

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

плану території, обмеженої пров. Перемоги, пров. Саксаганського 

та межею ПАТ "Укртелеком"» 

ВИСТУПИЛИ: Салов В.І. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території, обмеженої пров. Перемоги, пров. Саксаганського та 

межею ПАТ "Укртелеком"» 

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

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

Рішення № 48-34/VІІ (Додається). 

  

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

детального плану території на вул. Соборній (між будівлями 

№ 83 та № 87)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

Ставиться на затвердження. «За» - 15, «проти» - 0, 

«утримались» - 6, «не голосували» - 3. Рішення не прийнято.  

  

Протокольно: 

 

44 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 вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

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

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

підтримано.  

  

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

детального плану території на вул. Соборній (між будівлями 

№ 83 та № 87)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 



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

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

  

Протокольно: 

 

46 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 вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

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

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

підтримано. 

  

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

плану території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про розроблення детального плану 

території на вул. Соборній (між будівлями № 83 та № 87)» 

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

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

Рішення № 48-35/VІІ (Додається). 

  

48 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: Старенький В.А. 

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» - 15, «проти» - 0, 

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

  

Протокольно: 

 

 

49 СЛУХАЛИ: 

Федоренко В.А. пояснив, що надається лише право на 

розроблення детального плану території.  Надав пропозицію 

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» - 15, «проти» - 1, 

«утримались» - 7, «не голосували» - 1. Пропозицію не 

підтримано. 

  

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

розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території м. Сміла» 

ВИСТУПИЛИ: Примак В.А. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про Порядок розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на 

території м. Сміла» 

Ставиться на затвердження. «За» - 16, «проти» - 0, 

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

  

51 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про відмову ОСББ "Віра" в 

наданні згоди на поділ земельної ділянки на вул. Соборній, 76» 

ВИСТУПИЛИ: Примак В.А., Салов В.І., Парахоня О.Б. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про відмову ОСББ "Віра" в наданні згоди 

на поділ земельної ділянки на вул. Соборній, 76» 

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

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

Рішення № 48-36/VІІ (Додається). 

  

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

Горобцю Б.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Уманській, 8» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Уманській, 8» 

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

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

Рішення № 48-37/VІІ (Додається). 

  

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

Дишлевій Л.А., Поповичу В.В. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Героїв 

Небесної Сотні, 14» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Дишлевій Л.А., 

Поповичу В.В. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Героїв Небесної Сотні, 14» 

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

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

Рішення № 48-38/VІІ (Додається). 

  



54 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. 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» - 21, «проти» - 0, 

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

Рішення № 48-39/VІІ (Додається). 

  

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

Діденко Т.М. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Сенатора, 35» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Діденко Т.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Сенатора, 35» 

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

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

Рішення № 48-40/VІІ (Додається). 

  

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

Марченко Т.Є. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Софіївській, 15» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Марченко Т.Є. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Софіївській, 15» 

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

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

Рішення № 48-41/VІІ (Додається). 

  

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

Моргуновій О.Л., Борболюк М.Д. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Платона 

Майбороди, 28» 

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

Борболюк М.Д. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Платона Майбороди, 28» 

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

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

Рішення № 48-42/VІІ (Додається). 



  

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

А.В. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Крилова, 57» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Крилова, 57» 

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

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

Рішення № 48-43/VІІ (Додається). 

  

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

Маруніч Г.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на пров. Тясминському, 14» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Тясминському, 14» 

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

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

Рішення № 48-44/VІІ (Додається). 

  

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

Сипченку В.Б. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Мазура, 41» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Мазура, 41» 

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

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

Рішення № 48-45/VІІ (Додається). 

  

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

Григор'євій С.П. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. В'ячеслава Чорновола, 

111» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Григор'євій С.П. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. В'ячеслава Чорновола, 111» 

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

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



Рішення № 48-46/VІІ (Додається). 

  

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

Грищенку С.Г. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Леоніда Бикова, 29» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Грищенку С.Г. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Леоніда Бикова, 29» 

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

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

Рішення № 48-47/VІІ (Додається). 

  

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

Кашубі Л.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Міщенка, 29» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Міщенка, 29» 

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

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

Рішення № 48-48/VІІ (Додається). 

  

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

Клунко Л.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Першотравневій, 6» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Першотравневій, 6» 

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

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

Рішення № 48-49/VІІ (Додається). 

  

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

Остапенко Т.М. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Платона Майбороди, 6» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Остапенко Т.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Платона Майбороди, 6» 

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

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



Рішення № 48-50/VІІ (Додається). 

  

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

О.В., Бакун О.А. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Ромена Роллана, 15» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Бакуну О.В., Бакун 

О.А. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Ромена Роллана, 15» 

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

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

Рішення № 48-51/VІІ (Додається). 

  

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

Брикаліну О.Є. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Технічній, 19» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Технічній, 19» 

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

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

Рішення № 48-52/VІІ (Додається). 

  

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

Бровкіну В.П., Бровкіній Н.В. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Мічуріна, 14» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Бровкіну В.П., 

Бровкіній Н.В. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Мічуріна, 14» 

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

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

Рішення № 48-53/VІІ (Додається). 

  

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

Бугаєнку В.П. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на вул. Далекосхідній, 38» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Далекосхідній, 38» 

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

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



Рішення № 48-54/VІІ (Додається). 

  

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

Гальченко В.Д. на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Лаврентія Похилевича, 

27» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Лаврентія Похилевича, 27» 

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

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

Рішення № 48-55/VІІ (Додається). 

  

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

Р.Г. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Семена Морочковського, 4» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Голік Р.Г. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Семена Морочковського, 4» 

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

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

Рішення № 48-56/VІІ (Додається). 

  

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

Н.М. на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Мічуріна, 20» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Козир Н.М. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на пров. Мічуріна, 20» 

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

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

Рішення № 48-57/VІІ (Додається). 

  

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

Викиданець Т.О., Лобач Л.О. на розробку технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на пров. Софіївському, 7» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Викиданець Т.О., 

Лобач Л.О. на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) на пров. Софіївському, 7» 

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



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

Рішення № 48-58/VІІ (Додається). 

  

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

Броварській В.І., Броварському В.К., Броварському О.К. на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Героїв Крут, 23» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Броварській В.І., 

Броварському В.К., Броварському О.К. на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на вул. Героїв 

Крут, 23» 

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

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

Рішення № 48-59/VІІ (Додається). 

  

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

дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Василя Симоненка, 99» 

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

розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Василя Симоненка, 99» 

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

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

Рішення № 48-60/VІІ (Додається). 

  

76 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання Соболю О.Ю. 

згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Тимірязєва, 43» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Соболю О.Ю. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Тимірязєва, 43» 

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

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

Рішення № 48-61/VІІ (Додається). 

  

77 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання Браславській 

Т.М. згоди на відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) на вул. Надії Курченко, 35» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання Браславській Т.М. згоди на 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на 

вул. Надії Курченко, 35» 

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

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

Рішення № 48-62/VІІ (Додається). 



  

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

Тимченку Д.В. на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення 

для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд на вул. Шолом-Алейхема, 17» 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення для будівництва та 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд на вул. Шолом-Алейхема, 17» 

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

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

Рішення № 48-63/VІІ (Додається). 

  

79 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання згоди Хижняку 

С.Л. на поділ земельної ділянки під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. першодрукаря Івана Федорова, 134» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання згоди Хижняку С.Л. на поділ 

земельної ділянки під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. першодрукаря Івана Федорова, 134» 

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

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

Рішення № 48-64/VІІ (Додається). 

  

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

К.О., Таран Л.В., Леус Н.В., Трояну Г.П. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  на вул. 

Мічуріна, 31» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про надання дозволу Таран К.О., Таран 

Л.В., Леус Н.В., Трояну Г.П. на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  на вул. Мічуріна, 31» 

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

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

Рішення № 48-65/VІІ (Додається). 

  

81 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про надання Головченку 

В.І. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Олени Журливої, 40» 

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

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під індивідуальну житлову забудову на вул. Олени 

Журливої, 40» 

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

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

Рішення № 48-66/VІІ (Додається). 

  



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

Вінярським В.С. договору оренди землі під автостоянкою на вул. 

40-річчя Перемоги (біля буд. № 22)» 

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

договору оренди землі під автостоянкою на вул. 40-річчя 

Перемоги (біля буд. № 22)» 

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

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

Рішення № 48-67/VІІ (Додається). 

  

83 СЛУХАЛИ: Клименка М.В. з проектом рішення «Про поновлення з ВКБП 

"Джміль ЛТД" договору оренди землі під торгівельними 

павільйонами на Привокзальній площі» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про поновлення з ВКБП "Джміль ЛТД" 

договору оренди землі під торгівельними павільйонами на 

Привокзальній площі» 

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

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

Рішення № 48-68/VІІ (Додається). 

  

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

Мінько Н.В. договору оренди землі під торгівельним павільйоном 

на пров. Якова Водяного, 2-д» 

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

договору оренди землі під торгівельним павільйоном на пров. 

Якова Водяного, 2-д» 

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

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

Рішення № 48-69/VІІ (Додається). 

  

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

ділянки ТОВ "Скіф" під існуючий столярний цех на вул. Мазура, 

6 в оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки ТОВ 

"Скіф" під існуючий столярний цех на вул. Мазура, 6 в оренду» 

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

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

Рішення № 48-70/VІІ (Додається). 

  

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

ділянки Заливі С.І. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Кременчуцькій, 88 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки Заливі С.І. 

під індивідуальною житловою забудовою на вул. Кременчуцькій, 

88 у власність» 

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

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

Рішення № 48-71/VІІ (Додається). 



  

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

земельної ділянки під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Миколи Зерова, 24 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Крутенку С.В. земельної 

ділянки під індивідуальною житловою забудовою на вул. Миколи 

Зерова, 24 у власність» 

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

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

Рішення № 48-72/VІІ (Додається). 

  

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

земельної  ділянки під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Ромена Роллана, 53 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу Єфімову В.В. земельної  

ділянки під індивідуальною житловою забудовою на вул. Ромена 

Роллана, 53 у власність» 

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

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

Рішення № 48-73/VІІ (Додається). 

  

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

ділянок Цибку П.Є. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Мічуріна, 123 у власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок Цибку 

П.Є. під індивідуальною житловою забудовою на вул. Мічуріна, 

123 у власність та оренду» 

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

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

Рішення № 48-74/VІІ (Додається). 

  

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

ділянок Солом'яному І.В. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Платона Симиренка, 42 у власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок 

Солом'яному І.В. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. Платона Симиренка, 42 у власність та оренду» 

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

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

Рішення № 48-75/VІІ (Додається). 

  

 

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

ділянки Алєксєєнко Т.І. під індивідуальною житловою забудовою 

на вул. Павлова, 9 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Алєксєєнко Т.І. під індивідуальною житловою забудовою на вул. 

Павлова, 9 у власність» 



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

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

Рішення № 48-76/VІІ (Додається). 

  

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

ділянки Вдовенку П.П. під індивідуальну житлову забудову на 

пров. Гулака-Артемовського, 16 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки Вдовенку 

П.П. під індивідуальну житлову забудову на пров. Гулака-

Артемовського, 16 у власність» 

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

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

Рішення № 48-77/VІІ (Додається). 

  

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

ділянки Гавриленку Д.П. під індивідуальну житлову забудову на 

вул. Квітковій, 27 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Гавриленку Д.П. під індивідуальну житлову забудову на вул. 

Квітковій, 27 у власність» 

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

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

Рішення № 48-78/VІІ (Додається). 

  

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

ділянки Логвіненку О.О. під індивідуальну житлову забудову на 

пров. Гулака-Артемовського, 14 у власність» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельної ділянки 

Логвіненку О.О. під індивідуальну житлову забудову на пров. 

Гулака-Артемовського, 14 у власність» 

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

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

Рішення № 48-79/VІІ (Додається). 

  

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

ділянок Яценко О.Й. під індивідуальною житловою забудовою на 

вул. В'ячеслава Чорновола, 107-а у власність та оренду» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок Яценко 

О.Й. під індивідуальною житловою забудовою на вул. В'ячеслава 

Чорновола, 107-а у власність та оренду» 

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

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

Рішення № 48-80/VІІ (Додається). 

  

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

ділянок Нестеренку В.О., Нестеренку А.В. під індивідуальною 

житловою забудовою на вул. Соборній, 28 у спільну часткову 

власність та оренду» 



ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу земельних ділянок 

Нестеренку В.О., Нестеренку А.В. під індивідуальною житловою 

забудовою на вул. Соборній, 28 у спільну часткову власність та 

оренду» 

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

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

Рішення № 48-81/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 

 

 

97 СЛУХАЛИ: 

Депутат Нікітченко О.П. запропонувала поставити питання 

порядку денного № 47 на повторний розгляд. 

 

Про повернення до розгляду проекту 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: Пропозиція про повернення до проекту 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» 

Ставиться на затвердження. «За» - 16, «проти» - 0, 

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

підтримано. 

  

98 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який озвучив проектом рішення «Про звернення 

депутатів Смілянської міської ради» 

За пропозицією депутата Скороход Л.І., звернутися до 

Міністерства охорони здоров’я України щодо виділення 

додаткових асигнувань на оплату праці працівників галузі 

охорони здоров’я в сумі 2 856 338 грн. 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про звернення депутатів Смілянської 

міської ради» 

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

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

Рішення № 48-82/VІІ (Додається). 

  

Протокольно: 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стуженка М.А. повідомив про те, що на базі КЗ «Смілянська 

міська лікарня імені Тараса Шевченка» планують відкрити 

амбулаторне відділення гемодіалізу. Для цього необхідно 

повернутися до розгляду проектів рішень: 

1. Про доповнення загального переліку об’єктів комунальної 

власності м.Сміла, що можуть бути передані в оренду в 2017 році 

2. Про передачу в безоплатне користування (позичку) ДП 

«Діасервіс Плюс» нежитлових приміщень, що перебувають на 

балансі КЗ «Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» 

Смілянської міської ради 



ВИСТУПИЛИ: Карло Т.А. запропонувала дані питання розглянути в комісійному 

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

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

соціального захисту, засобів масової інформації. 

Примак В.А., Федоренко В.А. підтримали пропозицію Карло Т.А. 

ВИРІШИЛИ: Пропозицію про повернення до розгляду проектів рішень «Про 

доповнення загального переліку об’єктів комунальної власності 

м.Сміла, що можуть бути передані в оренду в 2017 році»., «Про 

передачу в безоплатне користування (позичку) ДП «Діасервіс 

Плюс» нежитлових приміщень, що перебувають на балансі КЗ 

«Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» Смілянської 

міської ради» 

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Пропозицію  

підтримано. 

Протокольно:  

 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

СЛУХАЛИ: 

 

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

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Прийнято. 

 

Салов В.І., Стуженко М.А., Карло Т.А., Примак В.А. 

 

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

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

«утримались» - 0, «не голосували» - 3. Прийнято. 

  

 

99 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який озвучив проект рішення «Про доповнення 

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

можуть бути передані в оренду в 2017 році» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про доповнення загального переліку 

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

передані в оренду в 2017 році» 

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

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

Рішення № 48-83/VІІ (Додається). 

  

100 СЛУХАЛИ: Федоренка В.А., який озвучив проект рішення «Про передачу в 

безоплатне користування (позичку) ДП «Діасервіс Плюс» 

нежитлових приміщень, що перебувають на балансі КЗ 

«Смілянська міська лікарня імені Тараса Шевченка» Смілянської 

міської ради» 

ВИРІШИЛИ: рішення міської ради «Про передачу в безоплатне користування 

(позичку) ДП «Діасервіс Плюс» нежитлових приміщень, що 

перебувають на балансі КЗ «Смілянська міська лікарня імені 

Тараса Шевченка» Смілянської міської ради» 

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



 

 Секретар міської ради                                                                                  В.А. Федоренко          

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

Рішення № 48-84/VІІ (Додається). 

  

  


