
ДОВІДКА ПРО КОНСУЛЬТАЦІЇ 

з уповноваженими органами (органами виконавчої влади – 

природоохоронними та з охорони здоров'я) 

 

щодо проєкту Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 

2023 роки та Звіту про стратегічну екологічну оцінку Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 2021 рік             

та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки  

Замовник: Кропивницька міська рада (далі – міська рада). 

Відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" (далі – 

Закон), Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки 

документів стратегічного планування, затверджених наказом Міністерства 

екології та природних ресурсів України від 10 серпня 2018 року №296 (із 

змінами), міською радою розроблено документ державного планування 

місцевого значення - Програма економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 2022 і 2023 роки 

(далі - Програма) та Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми (далі - 

Звіт про СЕО).  

Для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня 

деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну 

екологічну оцінку, міська рада подала заяву про визначення обсягу стратегічної 

екологічної оцінки (на паперових носіях та в електронному вигляді) до 

департаменту екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного 

комплексу та департаменту охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації. 

Заява про визначення обсягу СЕО та проєкт Програми були розміщені на 

офіційному вебсайті Кропивницької міської ради:  

розділ "Громадянам", підрозділ "Громадська участь", рубрика 

"Консультації з громадськістю", підрубрика "Консультації" за посиланням 

https://consult.e-dem.ua/consultations/216; 

розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням https://kr-

rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/. 

За результатами проведених консультацій до міської ради надійшли 

загальні рекомендації, які необхідно врахувати під час підготовки Звіту про 

https://consult.e-dem.ua/consultations/216
https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
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СЕО та у проєкті Програми, від департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації та департаменту 

охорони здоров'я облдержадміністрації, зокрема: Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та Державної установи 

"Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України". 

Отримані від органів виконавчої влади пропозиції були враховані у Звіті 

про СЕО (додаються). 

Звіт про СЕО та проєкт Програми: 

1)  02 березня 2021 року  розміщені на офіційному вебсайті Кропивницької 

міської ради:  

розділ "Економіка": підрозділ "Програма економічного і соціального 

розвитку міста", рубрика "Розробка програм" за посиланням: https://kr-

rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/. 

Повідомлення про оприлюднення Програми та Звіту про СЕО 

опубліковано у друкованих засобах масової інформації, а саме: "Вечірня газета"  

від 05 березня 2021 року №9; 

2) направлені на розгляд та надання зауважень і пропозицій до: 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України; Міністерства 

охорони здоров'я України; департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу облдержадміністрації; департаменту 

охорони здоров'я обласної державної адміністрації.  

Строк подання зауважень і пропозицій визначено чинним законодавством 

і становить 30 днів. 

Повідомлення про оприлюднення документа державного планування та 

Звіту про стратегічну екологічну оцінку програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2021 рік та основні напрями розвитку на 

2022-2023 роки оприлюднено на офіційних вебсайтах Міністерства захисту 

довкілля та природних ресурсів України (у рубриці Оголошення Національна 

екологічна політика Стратегічна екологічна оцінка (СЕО)), департаменту 

екології, природних ресурсів та паливно-енергетичного комплексу 

облдержадміністрації (у рубриці: Департамент екології  Стратегічна 

екологічна оцінка (СЕО)), департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 

(у рубриці "ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проектів документів 

державного планування"). 

https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
https://kr-rada.gov.ua/rozrobka-program-ekolohiya/
https://mepr.gov.ua/timeline/Ogoloshennya.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://mepr.gov.ua/timeline/Nacionalna-ekologichna-politika.html
https://mepr.gov.ua/timeline/SEO.html
http://ekolog.kr-admin.gov.ua/
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Упродовж встановленого терміну пропозицій та зауважень до міської 

ради від Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства захисту довкілля 

та природних ресурсів України, департаменту екології, природних ресурсів та 

паливно-енергетичного комплексу не надходило.  

У разі неподання таких зауважень та пропозицій протягом зазначеного 

строку, згідно з підпунктом 2 пункту 3 статті 13 Закону України "Про 

стратегічну екологічну оцінку", вважається, що зауваження і пропозиції від 

органів виконавчої влади відсутні. 

Зауваження і пропозиції Головного управління Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області та Державної установи "Кіровоградський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" до проєкту Програми та Звіту про СЕО, які 

надані міській раді листом департаменту охорони здоров'я Кіровоградської 

облдержадміністрації, враховані (додається). 

Проєкт Програми та Звіт до СЕО з урахуванням наданих зауважень і 

пропозицій пропонуються до затвердження. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

Врахування результатів консультацій: 

№ 

з/п 

Уповноважений 

орган 

Формулювання в 

проєкті ДДП/звіті про 

СЕО, до якого 

висловлено 

зауваження 

Зауваження/ пропозиція Спосіб врахування Обґрунтування 

 

1 2 3 4 5 6 

до Звіту про СЕО 

1 Департамент 

екології, 
природних 

ресурсів та 

паливно-
енергетичного 

комплексу 

Кіровоградськ
ої облдерж-

адміністрації 

Пункт 6 

"Опис наслідків для 
довкілля, у тому 

числі для здоров'я 

населення, у тому 
числі вторинних, 

кумулятивних, 

синергічних, 
коротко-, середньо та 

довгострокових, 

постійних і 

тимчасових, 
позитивних і 

негативних 

наслідків" 

Необхідно визначити та оцінити 

ймовірні наслідки на: 
складові довкілля (як екологічні 

так і соціально-культурні); 

ключові показники, які 
характеризують стан складових 

довкілля (показники якості води, 

атмосферного повітря, ґрунтів); 
поточний стан довкілля 

(атмосферного повітря, водних 

об'єктів, ситуацію з відходами, 

земельні ресурси, 
біорізноманіття, рекреаційні 

зони); 

зазначити наявність об'єктів 
культурної спадщини, природно-

заповідного фонду; 

сильні й слабкі сторони 
екологічної ситуації на 

досліджувальній території, а 

також можливості й загрози, які  

впливатимуть на екологічну 
ситуацію 

Враховано у пунктах 2, 6, а саме: 

"п.6.1. Атмосферне повітря",  

"п.6.3. Земельні та водні ресурси", 

"п.6.4. Відходи", 

"п. 6.5. Біорізноманіття",  

"п. 6.6. Природоохоронні 

території", 

"п. 2.6. Сучасний стан природно-

заповідного фонду та рекреації", 

"п.3. Характеристика стану 

довкілля, умов життєдіяльності 

населення та стану його здоров'я на 

територіях, які ймовірно зазнають 

впливу" 

  

  Пункт 7 

"Заходи, що 
передбачається 

вжити для 

запобігання, 

зменшення та 

Передбачити питання запобігання 

та адаптації до зміни клімату 
територій та найбільш вразливих 

галузей та об’єктів 

інфраструктури, а також розвиток 

об’єктів і територій національної 

Враховано у п.7, а саме у таблиці: 

"Заходи щодо запобігання, 
зменшення та пом'якшення 

негативних наслідків виконання 

Програми-2021 для довкілля" 
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1 2 3 4 5 6 

пом’якшення 
негативних наслідків 

виконання документа 

державного 

планування" 

екологічної мережі. Передбачити 
заходи та проєкти, спрямовані на 

вирішення завдань кліматичної 

адаптації, розвитку природно-

заповідної справи та посилення 
екологічної безпеки території і 

населення 

  Пункт 9 
"Заходи, 

передбачені для 

здійснення 

моніторингу 
наслідків виконання 

документа 

державного 
планування для 

довкілля, у тому 

числі для здоров'я 

населення" 

Включити пропозиції щодо 
організації системи моніторингу 

впливу впровадження документів 

державного планування на 

довкілля: 
показники, які характеризують 

виконання природоохоронних 

заходів під час  реалізації 
документів державного 

планування; 

результати оцінки впливу на 

навколишнє середовище окремих 
проєктів, які виконуватимуться в 

рамках документів державного 

планування; 
екологічні індикатори 

ефективності впровадження 

Програми економічного і 
соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та 

основні напрямки розвитку на 

2022 і 2023 роки 

Враховано у п.9, а саме по тексту: 
"Моніторинг впливу реалізації 

завдань Програми-2021 на довкілля 

буде здійснюватись через 

використання даних програмного 
продукту "Енергоплан", який у 

щоденному режимі містить дані про 

обсяги споживання і економії 
енергоресурсів у закладах 

бюджетної сфери міста             (164 

будівлі). Важливим інструментом 

моніторингу буде і звітність про 
стан виконання  Плану дій сталого 

енергетичного розвитку та клімату 

міста Кропивницького на період до 
2030 року, розробка і затвердження 

якого передбачається у 2021 році" 

 

2 Головне 

управління 

Держпродспо-
живслужби в 

Кіровоградській 

області 

Пункт 7 

"Заходи, що 

передбачається 
вжити для 

запобігання, 

зменшення та 

пом'якшення 
негативних наслідків 

виконання документа 

державного 

При визначенні сфер охоплення 

СЕО врахувати завдання щодо 

виявлених проблем у таких 
сферах охорони довкілля, як: 

атмосферне повітря; водні 

ресурси; земельні ресурси; 

здоров'я населення 

Враховано у п.7, а саме у таблиці: 

"Заходи щодо запобігання, 

зменшення та пом’якшення 

негативних наслідків виконання 

Програми-2021 для довкілля" 
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1 2 3 4 5 6 

планування" 

До проєкту Програми 

1 Головне 

управління 

Держпродспо-
живслужби в 

Кіровоградській 

області 

Розділ 6  

"Поліпшення 

екології", 
Розділ 5  

"Сталий розвиток 

міста", 

Розділ 4 Ціль 2. 
"Розвиток 

людського капіталу 

та підвищення якості 
життя населення" 

 

При визначенні основних 

екологічних проблем, цілей 

охорони довкілля, у тому числі 
здоров’я населення, що мають 

відношення до документу 

державного планування – проєкту 

Програми, врахувати завдання 
щодо виявлених проблем у таких 

сферах охорони довкілля, як: 

атмосферне повітря; водні 
ресурси; земельні ресурси; 

здоров‘я населення 

Враховано у завданнях: 

підрозділу "6.1. Охорона 

довкілля", зокрема: 
охорона атмосферного повітря; 

охорона і раціональне 

використання земель; 

реалізація програми природо-
охоронних заходів місцевого 

значення на 2021–2023 роки; 

підрозділу "5.8. Мобілізаційна 
підготовка, цивільний захист 

населення", зокрема, у завданні: 

реалізація заходів програми 
запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2019-          2021 роки": 

заходи з попередження 
надзвичайних подій та ліквідації 

факторів небезпечних наслідків 

природних, техногенних явищ 
(радіаційне, хімічне забруднення 

та інше); 

підрозділу "4.2. Охорона 

здоров’я та здоровий спосіб 
життя": 

реалізація заходів програми 

розвитку галузі охорони здоров'я 
м. Кропивницького на 2021-2025 

роки 

 

  Розділ 3  

"Конкурентоспро-
можна економіка" 

Впровадження новітніх 

технологій  та устаткування, на 
базі яких функціонують 

підприємства 

Враховано завданнях підрозділу  

"3.1. Промисловість", зокрема: 
сприяння товаровиробникам у 

впровадженні інвестиційно-

інновацій-них проєктів, 
енергоефективних і 

ресурсозберігаючих технологій, 

маловідходних, безвідходних та 

 

Впровадження інноваційних 
технологій та виробництв при 

реконструкції існуючих та 

розміщення нових підприємств та 
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1 2 3 4 5 6 

міських структур екологічно безпечних 
технологічних процесів; 

сприяння розвитку і 

впровадженню ІТ-технологій та 

інновацій у виробництво; 

Модернізація устаткування 

енергетичних підприємств, 

транспортного парку житлово-
господарських підприємств міста 

Враховано у завданнях 

підрозділу  

"3.2. Енергозбереження та 
енергоефективність", зокрема: 

впровадження 

енергозберігаючих і 

енергоефективних заходів в 
об’єктах соціальної 

інфраструктури, житлових 

будинках, інших закладах, 
установах і підприємствах 

комунальної власності 

територіальної громади міста; 

впровадження новітніх енерго-
ефективних та енергоощадних 

технологій в житлово-комунальній 

інфраструктурі міста 

Розділ 5  

"Сталий розвиток 

міста" 

Відновлення очисних споруд 

міста та їх модернізація 

Враховано в основних завданнях  

підрозділу  

"5.6. Житлово-комунальне 

господарство", зокрема завдання: 
реалізація заходів комплексної 

програми розвитку житлово-

комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 

роки: у т.ч. розвиток мережі 
зливної каналізації 

Обласним  

комунальним 

виробничим 

підприємством  "Дніпро-
Кіровоград" реалізується 

інвестиційний проєкт з 

реконструкції 
каналізаційних очисних 

споруд у 

м.Кропивницькому, що 
фінансуються за рахунок 

коштів Світового банку в 

рамках "Другого проекту 

розвитку міської 
інфраструктури". 

За кошти міського 

бюджету 
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реконструйовано 
каналізаційний колектор 

(заміна трубопроводу 

протяжністю 442 м) по 

вул.Ельворті 

Розділ 5 

"Сталий розвиток 

міста" 

Модернізація системи 

централізованого водопостачання 

Враховано в основних завданнях  

підрозділу  

"5.6. Житлово-комунальне 
господарство", зокрема завдання: 

реалізація заходів комплексної 

програми розвитку житлово-

комунального господарства та 
безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 

роки: 
дезінфекція криниць 

громадського користування 

 

Споживачі міста 

Кропивницького 

отримують послуги  
централізованого 

водопостачання, які 

надаються: 

Інгульською шахтою 
ДП "СхідГЗК", 

КП "Теплоенергетик", 

(с.Нове) 
обласним комунальним 

виробничим 

підприємством "Дніпро-

Кіровоград". Останнім 
підприємством  

здійснюється 

модернізація системи 
централізованого 

водопостачання за 

рахунок коштів 
інвестиційного 

спрямування, у т. ч. 

коштів Світового банку 

Пошук альтернативних джерел 

водопостачання для населення та 
підтримання задовільного 

санітарно-технічного стану 

громадських колодязів 

Розділ 5  
"Сталий розвиток 

міста", 

Розділ 6  
"Поліпшення 

екології" 

 

Робота котелень в межах міста 
(особливо в житловий забудові) на 

екологічному паливі з 

організацією мінімального 
забруднення атмосферного повітря 

Враховано в основних завданнях 
підрозділу "5.6. Житлово-

комунальне господарство", 

зокрема завдання:  
реалізація заходів комплексної 

програми розвитку житлово-

комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті 
Кропивницькому на 2021 - 2025 

роки, 

реконструкція системи 

 

Розробка схем санітарної 

очистки населених пунктів та 

впровадження роздільного збору 
сміття населенням 

Очищення річки Інгул у межах 

міста та організації місць 
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відпочинку для населення біля 
води 

теплопостачання; 
виготовлення схеми санітарної 

очистки міста; 

організація благоустрою міста,  

ліквідація сміттєзвалищ тощо; 
підрозділу "6.1. Охорона 

довкілля", зокрема завдання: 

реалізація заходів програми 
природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2021 - 2023 

роки: 

забезпечення екологічно 
безпечного збирання, зберігання 

твердих побутових відходів, 

розв’язання проблеми 
знешкодження,  

підрозділу  

"5.8. Мобілізаційна підготовка, 
цивільний захист населення", 

зокрема, у завданні: реалізація 

заходів програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2019 -              

2021 роки": 

заходи з попередження 
надзвичайних подій та ліквідації 

факторів небезпечних наслідків 

природних, техногенних явищ 
(радіаційне, хімічне забруднення 

та інше); 

підрозділу "5.3. Дорожньо-

транспортна інфраструктура", 
зокрема завдання:  

реалізація заходів програми 

розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у 

м.Кропивницькому на 2021 –             

2023 роки, в частині розвитку 

міського електротранспорту. Це 

Переведення транспорту та 

опалювального обладнання 

підприємств та організацій на 
екологічні (альтернативні) види 

палива 
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придбання тролейбусів, 
реконструкція контактних мереж 

та тягових підстанцій за рахунок 

коштів державного, міського 

бюджетів та коштів інвесторів;  
підрозділу "3.2. 

Енергозбереження та 

енергоефективність", зокрема 
завдання:  

реалізація заходів Плану дій 

сталого енергетичного розвитку та 

клімату міста Кропивницького на 
період до 2030 року: 

комплекс заходів, які 

стимулюють зменшення викидів 
СО2; 

оновлення парку та проведення 

технічної модернізації 
транспортних засобів, в тому числі 

закуповуючи електробуси; 

введення в експлуатацію нової 

котельні з модулями замість 
діючої по вул. Хабаровській, 5 ; 

реконструкція котельні "Глинки" 

з установкою блочно-модульної 
котельні потужністю 10 МВт тощо 

Розділ 5  

"Сталий розвиток 

міста", 
розділ 6 

"Поліпшення 

екології" 

Проведення просвітницької 

кампанії, спрямованої на 

підвищення культури населення 
поводження з твердими 

побутовими відходами 

Враховано у завданнях: 

підрозділу "5.8. Мобілізаційна 

підготовка, цивільний захист 
населення", зокрема, у завданні: 

реалізація заходів програми 

запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2019-2021 роки": 

проведення комплексу 
профілактичних заходів, 

спрямованих на виявлення та 

запобігання найбільш вірогідним у 

місті надзвичайним ситуаціям 

 

Ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ, зменшення 

території шламосховищ та 

сміттєзвалищ, рекультивація 

звільнених територій 

Систематичний моніторинг 

атмосферного повітря, підземних, 

поверхневих вод ґрунтів, 
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радіаційного фону на території 
міста 

техногенного та природного 
характеру; забезпечення реальної 

готовності органів управління, сил 

та засобів, призначених для 

оперативного реагування на 
надзвичайні ситуації при їх 

виникненні та ліквідації їх 

наслідків; 
заходи з попередження 

надзвичайних подій та ліквідації 

факторів небезпечних наслідків 

природних, техногенних явищ 
(радіаційне, хімічне забруднення 

та інше); 

підрозділу  6.1. Охорона 
довкілля" розділу 6 "Поліпшення 

екології", зокрема  завдання щодо 

реалізації заходів Програми 
природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2021–2023 

роки:  

забезпечення екологічно 
безпечного збирання, зберігання 

твердих побутових відходів, 

розв’язання проблеми 
знешкодження, утилізації 

промислових відходів; 

скорочення обсягів викидів 
забруднюючих речовин від 

стаціонарних джерел до 

нормативних показників 

Планування обмеження при 

розробці проєктів організації 

санітарно-захисних зон при 
розміщенні нових та існуючих 

підприємств з дотриманням вимог 

чинного законодавства 

Оптимізація функціонально-
планувальної організації 

виробничо-комунальної території 

та забезпечення її санітарно-
гігієнічної сумісності з житловою 

та громадською забудовою, 

дотримання нормативних 
санітарно-захисних зон та 

відстаней до інших об’єктів, що є 

джерелами забруднення 

навколишнього середовища 

2 Державна 
установа 

"Кіровоград-

ський обласний 
лабораторний 

центр МОЗ 

України" 

Розділ 5  
"Сталий розвиток 

міста" 

Забезпечення 100% населення 
міста системами централізованого 

водопостачання 

Враховано частково у підрозділі  
"5.6. Житлово-комунальне 

господарство" 

Послуги централізоване 
водопостачання та 

водовідведення у 

м.Кропивницькому 
надаються ОКВП 

"Дніпро-Кіровоград",  

Інгульська шахта                 

ДП "СхідГЗК" та 

Забезпечення 100% населення 
міста системами централізованої 

каналізації 
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КП "Теплоенергетик" 
(с.Нове) 

Розділ 5  

"Сталий розвиток 
міста" 

Будівництво сміттєпереробного 

заводу 

 

Не враховано, у зв"язку з 

економічною недоцільністю. На 
сьогодні на міському 

сміттєзвалищі не достатньо 

сировини для забезпечення 
діяльності сміттєпереробного 

заводу 

Здійснює  діяльність  

ТОВ "КЛК" на базі 
міського 

смміттєзвалища                 

(ТОВ "Екостайл") 
реалізація проєкту з 

дегазації полігону 

побутових відходів з 
використанням 

вилученого біогазу для 

генерації електричної 

енергії, потужністю 320 
кВт. Небезпечний газ-

метан став корисною 

біосировиною, а полігон 
убезпечено від 

самозаймань і 

розповсюдження їдучих 
запахів. 

Розділ 5 

"Сталий розвиток 

міста" 

Проведення вимірювання вмісту 

радону в підземних джерелах 

водопостачання в місті (один раз в 
три роки) 

Враховано у основних завданнях 

підрозділу "5.8. Мобілізаційна 

підготовка, цивільний захист 
населення", зокрема, завдання з 

реалізації заходів програми 

запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків 

на 2019-2021 роки: 

проведення комплексу 

профілактичних заходів, 
спрямованих на виявлення та 

запобігання найбільш вірогідним у 

місті надзвичайним ситуаціям 
техногенного та природного 

характеру; 

заходи з попередження 
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надзвичайних подій та ліквідації 
факторів небезпечних наслідків 

природних, техногенних явищ 

(обмерзання, ожеледиця, снігопад, 

мороз, обвали, паводки, 
підтоплення, сильний дощ, зливи, 

шквальні стихійні лиха, загрози 

повалення дерев від вітру та 
шквалів, радіаційне, хімічне 

забруднення та інше) 

  Визначення офіційних 

балансоутримувачів комунальних 
пляжів і зон відпочинку в місті та 

дослідження ґрунтів та річної води 

в місцях комунальних пляжів та 
зон відпочинку в місті (з травня по 

вересень включно, один раз на 

місяць) 

Враховано в основних завданнях 

підрозділу "5.6. Житлово-
комунальне господарство", 

зокрема завдання:  

реалізація заходів комплексної 
програми розвитку житлово-

комунального господарства та 

безпеки дорожнього руху в місті 

Кропивницькому на 2021-2025 
роки: 

виготовлення схеми санітарної 

очистки міст; 
організація благоустрою 

населених пунктів,  

збереження зелених насаджень 
та створення 

проведення омолодження 

існуючих парків, скверів, алей 

шляхом вирубування сухостійних і 
небезпечних дерев по усіх 

мікрорайонах міста 

Кропивницькою 

міською радою 
делеговано відповідні 

повноваження 

Фортечному та 
Подільському районним 

радам ( рішення від               

25 березня 2021 року 

№256 "Про обсяги і межі 
повноважень, які 

визначаються 

Кропивницькою міською 
радою Подільській та 

Фортечній районним у 

місті Кропивницькому 
радам восьмого 

скликання та їх 

виконавчим органам"): 

п.2 Розділ V. 
Повноваження у сфері 

навколишнього 

природного середовища: 
пункти 6,7 розділу ІІІ 

Повноваження щодо 

управління комунальною 
власністю та в галузі 

житлово-комунального 

господарства 

 _________________ 


