
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 04 вересня 2017 року       № 1052 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного дев’ятої сесії 

Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

Райковича А.П., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп від 31 серпня 2017 року та депутатів міської ради Зайченка В.В., 

Яремчук В.С., Дриги В.В., Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дев’ятої сесії  Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 20 червня 2017 року № 972 ,,Про затвердження порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”        

(з урахуванням доповнень, внесених рішеннями міської ради від 27 червня 

2017 року № 978, від 11 липня 2017 року № 1020 та від 20 липня 2017 року  

№ 1039), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дев’ятої сесії (V засідання) Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

(додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              04 вересня 2017 року 

№ 1052 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятої сесії  (V засідання) Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста 1185 

Відділ соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки» 

1168 

Відділ соціальної 

підтримки  

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

3. Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Кропивницького» 1178 

Відділ кадрової 

роботи 

Бондаренко А.В., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради  

4. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради» (щодо утворення 

відділу з питань праці міської ради) 

964/1 
(доопрацьований) 

Відділ кадрової 

роботи Бондаренко А.В., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради  
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5. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 20 грудня 2016 року 

№ 721 «Про затвердження Програми розвитку 

фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки» 

1174 

Відділ фізичної 

культури та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

6. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

1173 

(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

7. Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції 

1170 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

8. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про 

затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому        

на 2017-2020 роки» 

1182 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

9. Про затвердження в новій редакції Положення про 

комісію із забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків 
1184 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

10. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

1176 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

11. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року       

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

1177 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

12. Про внесення змін до деяких рішень міської ради у 

зв'язку з перейменуванням міста 
760 

(доопрацьований) 

Юридичне 

управління 

Райкович А.П., 
міський голова 
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13. Про передачу управлінню капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського 1190 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

14. Про надання ПП «Автопром» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 82  

1145 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

15. Про надання ТОВ «Барва» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 82  

1146 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

16. Про передачу Погрібняк Р.О. та Касаткіній Л.І. у 

власність земельних ділянок по вул. Кримській, 74-в 

та по вул. Кримській, 74-а 1147 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

17. Про передачу Кривохижі А.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній         

(у дворі будинку № 1-б)  (учасник ВВв, персональний 

пенсіонер, почесний громадянин міста) 
1148 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

18. Про надання КП «Електротранс» Кіровоградської 

міської ради» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Університетському, 3 

1149 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

19. Про затвердження земельної ділянки по                    

вул. Короленка (напроти будинку № 38), право оренди 

на яку набувається на аукціоні 1150 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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20. Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Комарова та Соборної, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 1151 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

21. Про затвердження земельної ділянки по                         

вул. Пашутінській (напроти супермаркету АТБ), право 

оренди на яку набувається на аукціоні  1152 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

22. Про надання ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА 

ГРУПА «ЦЕНТР» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гоголя, 29-б  

985 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

23. Про передачу ПАТ «Укртелеком» в оренду земельної 

ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 112) 
1154 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

24. Про надання ПП «Сервіском» дозволу на передачу          

в суборенду земельної ділянки по                            

просп. Промисловому, 17-а  1155 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

25. Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Генерала Родимцева, 83-в  1156 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

26. Про внесення змін до розміру орендної плати  

1157 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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27. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 28.11.2011 № 491 («Про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо організації і 

встановлення меж території природно-заповідного фонду 

місцевого значення в районі вул. Лісопаркової») 

1158 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

28. Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній 

(50 років Жовтня) (біля будинку № 36), право оренди 

на яку набувається на аукціоні 1191 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

29. Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (біля магазину «АТБ»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 1192 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

30. Про зміну Кріпак І.Г. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Острівській 
1193 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

31. Про надання Копилу О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1) 

1194 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

32. Про надання Романенку С.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 41) 1195 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

33. Про надання Чупріні Р.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1) 
1196 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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34. Про надання Шерстюку Є.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1) 

1197 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

35. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20.07.2017 № 1051 («Про передачу КЗ 

«Центральна міська лікарня м. Кіровограда», КЗ «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда» та КЗ «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги № 2» в постійне користування земельних 

ділянок по  м. Кропивницькому») 

1198 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

36. Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської 

міської ради 

1127 

Управління апарату 

міської ради 
(пропозиції депутатів 

міської ради 

Яремчук В.С., 

Дриги В.В.) 

Райкович А.П., 
міський голова 

37. Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Вологодській, 20/17 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(пропозиція депутата 

міської ради 

 Дриги В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


