
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 грудня 2017 року       № 1249 

 

Про внесення змін та доповнень  

до порядку денного десятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

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

груп та голів постійних комісій від 18.12.2017, депутатів міської ради 

Горбовського С.В., Кролевця А.В., Дриги В.В., Шамардіна О.С., 

Краснокутського О.В., Смірнова В.О., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни та доповнення до порядку денного десятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1179 ,,Про 

затвердження порядку денного десятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання” (з урахуванням доповнень, внесених рішенням міської 

ради від 27 листопада 2017 року № 1235), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

десятої сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються); 

виключити з порядку денного десятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання пункт 65 (додається). 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            19 грудня 2017 року 

№ 1249 
 

 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

65. Про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання стосовно «Окремого порядку 

підготовки, розгляду та прийняття міською радою 

рішень із деяких питань 

910 
(доопрацьований) 

Депутат міської ради 

Смірнов В.О. 
Смірнов В.О., 

депутат міської ради 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            19 грудня 2017 року 

№ 1249 
 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії  (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

1622 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2. 

Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921 

(«Про затвердження програми «Молодь Кіровограда»                 

на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2015- 2017 роки», «Про затвердження 

Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2015 - 

2017 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки») 

1611 

Відділ сім’ї та 

молоді 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

3. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров’я м. Кропивницького на 2017 – 2020 роки» 

1624 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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4. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 07 листопада 2013 року № 2524 «Про 

затвердження Програми “місцевих стимулів” для 

працівників охорони здоров’я м. Кіровограда              

на 2013-2017 роки» 

1625 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

5. 

Про внесення змін до Плану діяльності міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2017 рік 

1626 

Управління 

економіки 

Паливода А.А, 
начальник управління 

6. 

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» 

1627 

Управління 

економіки 

Паливода А.А, 
начальник управління 

7. 

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» 

1632 

Відділ фізичної 

культури  

та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

8. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10 жовтня 2017 року № 1137 «Про договори з 

реструктуризації заборгованості за спожитий 

природний газ» 

1634 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

9. 

Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017 – 

2018 роки 
1623 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

10. 

Про внесення змін 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» 

 

1638 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 
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11. 

Про внесення змін 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» 

1639 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

12. 
Про організацію харчування учнів та вихованців 

закладів освіти м. Кропивницького на 2018 рік 
1642 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

13. 

Про надання одноразової адресної грошової допомоги 

мешканцям міста 
1643 

Управління 

соціальної 

підтримки  

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

14. 

Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 
1646 

Управління 

соціальної 

підтримки  

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

15. 

Про дію рішень Кіровоградської міської ради від 

27.01.2015 № 3949 (зі змінами від 23.02.2016 № 96, від 

15.03.2017 № 852) та від 23.02.2016 № 93  на 2018 рік  
(№ 3949 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку») 

1647 

Управління 

економіки 

Паливода А.А, 
начальник управління 

16. 

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» 

 

Відділ кадрової 

роботи 
(пропозиція депутата 

міської ради  

Горбовського С.В.) 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

 

17. 

Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова, 15-в 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Кролевця А.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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18. 

Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                             

вул. Добровольського, 22-в 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Кролевця А.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

19. 

Про надання Яровенко Ю.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в) 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Дриги В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

20. 

Про передачу Чорному Я.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Романа Шухевича                 

(біля будинку № 54-а) 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Дриги В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

21. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10.10.2017 № 1162 («Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам»)  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

22. Про міський бюджет на 2018 рік 1609 
Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

23. 
Про звіти голів постійних комісій Міської ради            

міста Кропивницького 
 

Голови постійних 

комісій міської ради 

Голови постійних 

комісій міської ради 
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24. 

Про перейменування фінансового управління 

Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення про фінансове управління Міської ради 

міста Кропивницького 

769 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

25. 

Про затвердження Положення про відділ культури і 

туризму Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

789 
(доопрацьований) 

Відділ культури і 

туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу  

26. 

Про перейменування управління комунальної 

власності Кіровоградської міської ради 791 
(доопрацьований) 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

27. 

Про перейменування управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Кіровоградської міської ради 
795 

(доопрацьований) 

Управління з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

28. 

Про перейменування управління розвитку транспорту та 

зв’язку Кіровоградської міської ради та внесення змін до 

рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 

2016 року № 150 «Про створення комунального 

підприємства «Електротранс» Кіровоградської міської 

ради», затвердження Статуту та передачу матеріальних 

цінностей» 

798 
(доопрацьований) 

Управління 

розвитку 

транспорту та 

зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

29. 
Про затвердження Положення про міську дружину                                       

міста Кропивницького 1630 
Міська дружина Федоров В.П., 

командир міської 

дружини 

30. 

Про затвердження Положення про управління молоді 

та спорту міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

1633 

Відділ фізичної 

культури  

та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

 

31. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1232                      
(«Про реорганізацію та внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263,     

від 27 червня 2017 року № 993») 

1640 

Управління 

економіки 

Паливода А.А, 
начальник управління 
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32. 

Про перейменування Кіровоградського міського 

соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 
786 

(доопрацьований) 

Міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

33. 

Про перейменування Кіровоградського міського 

центру обліку та тимчасового перебування бездомних 

осіб 
787 

(доопрацьований) 

Міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

34. 

Про затвердження Положення про управління охорони 

здоров’я Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

822 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О.,  
начальник управління 

35. 

Про затвердження Положення про управління 

капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції 

784 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

36. 

Про перейменування управління містобудування та 

архітектури Кіровоградської міської ради 778 
(доопрацьований) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

37. 

Про перейменування Головного управління житлово-

комунального господарства Кіровоградської міської 

ради та затвердження Положення новій редакції 
801 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

38. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» та затвердження Статуту в новій редакції» 

 

810 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

39. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ № 2» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» та затвердження Статуту в новій редакції 

 

811 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 
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40. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» та затвердження Статуту в новій редакції 

812 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

41. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» та затвердження Статуту в новій редакції 

813 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

42. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ № 9» КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ» та затвердження Статуту в новій редакції 

814 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

43. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ» 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», затвердження 

Статуту в новій редакції та збільшення розміру 

статутного капіталу 

804 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

44. 

Про затвердження СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ТЕПОРЕНЕРГЕТИК» в новій 

редакції 
805 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

45. 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «КІРОВОГРАДСЬКА АВАРІЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» та затвердження 

Статуту в новій редакції 

 

806 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

46. 

Про перейменування КІРОВОГРАДСЬКОГО 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ 

«МІСЬКСВІТЛО» та затвердження Статуту в новій 

редакції 

807 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 
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47. 

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» в новій 

редакції та збільшення розміру статутного капіталу 
808 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

48. 

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-

ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» в новій 

редакції 

809 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

49. 

Про перейменування служби у справах дітей 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про службу у справах дітей 

Виконавчого комітету міської ради міста 

Кропивницького 

818 
(доопрацьований) 

Служб у справах 

дітей 

Тимоховська Т.М., 
начальник служби 

50. 

Про перейменування управління державного 

архітектурно-будівельного контролю Кіровоградської 

міської ради та затвердження Положення в новій 

редакції 

1644 

Управління 

державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

Сліпченко А.К., 
начальник управління 

51. 

Про перейменування управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного середовища 

Кіровоградської міської ради 781 
(доопрацьований) 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

52. 

Про внесення змін до містобудівної документації 

«План зонування території міста Кіровограда», 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 вересня 2013 року № 2456 

1621 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


