
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24 квітня 2018 року        № 1582 

 

Про внесення змін та доповнень  

до порядку денного дванадцятої 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., секретаря міської ради Табалова А.О., погоджувальної ради 

представників депутатських фракцій і груп та голів постійних комісій             

від 23.04.2018, депутатів міської ради Краснокутського О.В., Капітонова С.І., 

Голофаєва І.В., Гамальчука М.П., Зайченка В.В., Дриги В.В., Міська рада 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни та доповнення до порядку денного дванадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 1552 ,,Про затвердження 

порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”, а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються); 

виключити з порядку денного дванадцятої сесії Міської ради               

міста Кропивницького сьомого скликання пункти  84, 125 (додаються). 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            24 квітня 2018 року 

№ 1582 
 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії  (ІІ 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 Міської ради                    

міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 
1827 

(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 
(пропозиція депутата 

міської ради  

Краснокутського О.В.) 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2. 

Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями                              

м. Кропивницького 
1808 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

3. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 
1814 

Управління з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

 

Коваленко С.М., 
начальник управління 
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4. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

1817 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

5. 

Про передачу майна військовій частині А0680 

1818 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Копецький Ю.Б., 
в.о. завідувача сектора 

6. 

Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій 

редакції 
1819 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

7. 

Про перейменування комунального закладу «Дитячий 

будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» та затвердження Статуту 

закладу в новій редакції 

793 
(доопрацьований) 

Управління молоді 

та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

8. 
Про надання дозволу на безоплатну передачу 

автомобілів 
1796 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

9. 

Про припинення комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство 

1823 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

10. 

Про припинення комунального закладу «Центр 

первинної медико- санітарної допомоги № 1                         

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство 

1824 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

11. 

Про припинення комунального закладу «Центр 

первинної медико- санітарної допомоги № 2                         

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) 

у комунальне некомерційне підприємство 

1825 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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12. 

Про припинення КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву-2» права 

постійного користування земельною ділянкою по            

вул. Короленка 
1822 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

13. 

Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (біля будинку № 14) 1853 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

14. 

Про надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122) 1854 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

15. 

Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельних ділянок 
1855 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Голофаєва І.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

16. 

Про припинення Котуш І.Я. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній, 19 

1287 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Гамальчука М.П.) 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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17. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 

правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 

сімейних форм виховання на 2017-2019 роки» 

1850 

Служба у справах 

дітей 
(пропозиція депутата 

міської ради  

Краснокутського О.В.) 

Мосендз А.А., 
т.в.о. начальника служби 

18. 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року         

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-                  

2021 роки» 

1832 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(пропозиція депутата 

міської ради  

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

19. 

Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 22.09.2015 № 4552 («Про передачу Матку А.О. в оренду 

земельної ділянки по вул. Ушакова, 2-д») 

1326 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Дриги В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

20. 

Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду 

земельних ділянок по м. Кропивницькому                            
(13 пунктів) 

1799 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція секретаря 

міської ради  

Табалова А.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

21. 

Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 11-а 

1811 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція секретаря 

міської ради  

Табалова А.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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22. 

Про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» в 

постійне користування земельної ділянки по                      

вул. Юрія Коваленка, 6/5 

1802 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція секретаря 

міської ради  

Табалова А.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

23. 

Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в 

постійне користування земельної ділянки по                      

вул. Вокзальній, 68 

1803 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція секретаря 

міської ради  

Табалова А.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

24. 

Про внесення змін до рішень міської ради                          
(8 пунктів) 

805 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція секретаря 

міської ради  

Табалова А.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            24 квітня 2018 року 

№ 1582 
 

 

ЗМІНИ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

84. Про надання ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по                                 

вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1) 

1271 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

125. Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 

в постійне користування земельної ділянки по                     

вул. Короленка, 56 

1771 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


