
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 липня 2018 року        № 1737 

 

Про внесення 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., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп та голів постійних комісій від 11.07.2018, депутатів міської ради  

Краснокутського О.В., Зайченка В.В., Дриги В.В., Цертія О.М., Шутки В.В.,                 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести 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”                  

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями міської ради                      

від 24 квітня 2018 року № 1582, від 26 квітня 2018 року № 1628,                      

від 05 червня 2018 року № 1686, від 22 червня 2018 року № 1727), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (VІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            12 липня 2018 року 

№ 1737 
 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії  (VІІ 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» 2030 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки»  

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 
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3.  

Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-               

2021 роки» 

2023 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

4.  

Про внесення змін до рішення 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» 

2028 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата 

Дриги В.В.) 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

5.  

Про проведення інвентаризації земель комунальної 

власності територіальної громади міста 

Кропивницького 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дриги В.В.) 

Грабенко О.В., 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 

6.  

Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дриги В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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7.  

Про визначення замовника по об’єкту «Капітальний 

ремонт вул. Бєляєва в м. Кропивницькому» 

1865 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

Зайченка В.В.) 

 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

8.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263  
(«Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки») 
 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

Зайченка В.В.) 

 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

9.  

Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці 

Айвазовського та провулка Санаторного у                         

м. Кропивницькому ПрАТ «Кіровоградобленерго»  

Управління 

містобудування та 

архітектури 
(за пропозицією 

депутата 

Дриги В.В.) 

 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

10.  

Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 14.06.2016 № 438  («Про затвердження земельної 

ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15), право власності 

на яку набувається на аукціоні») 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Цертія О.М.) 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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11.  

Про впорядкування розміщення тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності у місті 

Кропивницькому 
2014 

(доопрацьований) 

За пропозицією 

депутата 

Цертія О.М. 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

12.  

Про надання Митрофанову К.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі                           

будинку № 57)  
1424 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Шутки В.В.) 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

13.  

Про перейменування Кіровоградської дитячої 

художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та 

затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ 

О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у 

новій редакції 

1836 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

14.  

Про перейменування Кіровоградської дитячої школи 

мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ 

МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій 

редакції 

1837 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

15.  

Про перейменування Кіровоградської музичної школи 

№ 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту 

МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

1838 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

16.  

Про перейменування КЗ «Кіровоградська музична 

школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса» та затвердження Статуту 

КЗ «МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції 

1839 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 
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17.  

Про перейменування Кіровоградської музичної школи 

№ 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ        

№ 3 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 1840 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

18.  

Про перейменування Кіровоградської музичної школи 

№ 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ          

№ 4 МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 1841 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

19.  

Про перейменування Кіровоградської міської 

централізованої бібліотечної системи та затвердження 

Статуту МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ 

БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

1842 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

20.  

Про перейменування комунального закладу 

«Кіровоградський міський літературно-меморіальний 

музей І.К.Карпенка-Карого» та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛІТЕРАТУРНО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції 

1843 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

21.  

Про перейменування Кіровоградського музею 

музичної культури  та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ                                         

ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО» у новій редакції 

1844 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

22.  

Про перейменування комунального закладу 

«Кіровоградський художньо-меморіальний музей 

О.О.Осмьоркіна» та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХУДОЖНЬО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА» у 

новій редакції 

1845 
Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 



 6 

23.  

Про передачу майна військовій частині А0680 

1997 

Сектор з 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

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

24.  

Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки» 

1888 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

25.  

Про затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-

2021 роки 
1886 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

26.  

Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 

1879 

Управління з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

27.  

Про продовження терміну дії Програми «місцевих 

стимулів» для працівників охорони здоров'я 
1883 

Управління охорони 

здоров'я 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника 

управління 

28.  

Про впровадження пілотного проекту щодо організації 

електронних торгів (конкурсів) на право оренди 

комунального майна з використанням електронної 

торгової системи «Prozorro.Продажі» 

2008 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 
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29.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 

затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської 

міської ради на 2014-2018 роки» 

2015 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

30.  

Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 

1 і 2 груп по зору 2017 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

31.  

Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан 

2018 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

32.  

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» 

2019 
Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

33.  

Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 

Міської ради міста Кропивницького 
2016 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Л. Масло 


