
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 вересня 2018 року       № 1785 

 

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., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп та голів постійних комісій від 05.09.2018, депутатів міської ради 

Волкова І.В., Краснокутського О.В., Гамальчука М.П., Зайченка В.В., 

Демченка М.І., Дриги В.В., Яремчук В.С., Кролевця А.В., Деркаченка Ю.О., 

Шамардіної К.О., 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” (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, 12 липня 

2018 року № 1737), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (VІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються); 

виключити з порядку денного дванадцятої сесії Міської ради               

міста Кропивницького сьомого скликання пункти 95, 128 (додаються). 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            06 вересня 2018 року 

№ 1785 
 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії  (VІІІ 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                           

від 19.01.2016 № 44 («Про затвердження Графіка прийому 

виборців депутатами Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання в громадських приймальнях депутатів») 
2031 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

2.  

Про інформацію керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури про результати діяльності прокуратури 

на території міста Кропивницького за підсумками                

І півріччя 2018 року 

 
Кіровоградська 

місцева прокуратура 

Прокопчук Д.В., 
керівник Кіровоградської 

місцевої прокуратури 

3.  

Про розгляд висновку громадської антикорупційної 

експертизи 
2022 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 
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4.  

Про внесення змін до рішення Міської ради                     

міста Кропивницького від 29 березня 2018 року            

№ 1560 «Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу 

м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

2024 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

5.  

Про внесення змін до рішення Міської ради                   

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року               

№ 1422 «Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

2029 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

6.  

Про присвоєння звання «Почесний громадянин                  

міста Кропивницького» 
2033 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

7.  

Про передачу майна військовій частині А1840 

2026 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

8.  

Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки 
2034 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

9.  

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження 

його Статуту 

2027 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
заступник начальника 

Головного управління 
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10.  

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» 

2066 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
заступник начальника 

Головного управління 

11.  

Про внесення змін та доповнень 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» 

2067 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
заступник начальника 

Головного управління 

12.  

Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 
2068 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
заступник начальника 

Головного управління 

13.  

Про затвердження складу комісії з припинення 

департаменту житлово-комунального господарства 

Кіровоградської міської ради 
 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
заступник начальника 

Головного управління 

14.  

Про затвердження передавального акту та 

перейменування загальноосвітньої школи 2032 
(доопрацьований) Управління освіти 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 
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15.  

Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу 
2069 Управління освіти 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

16.  

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ 

ЦЕНТР» 2013 
Відділ культури і 

туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

17.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про 

затвердження Програми розвитку культури і туризму в               

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

2035 
(доопрацьований) 

Відділ культури і 

туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

18.  

Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини» Міської ради                        

міста Кропивницького» 

2036 
Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

19.  

Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького» 

2037 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

20.  

Про затвердження Статуту комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького» 

Міської ради міста Кропивницького» 

2038 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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21.  

Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини» на баланс комунального 

некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини» Міської ради міста 

Кропивницького» 

2039 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

22.  

Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1                                   

м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

2040 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

23.  

Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2                             

м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

2041 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

24.  

Про реорганізацію державного закладу 

«Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 

Міністерства охорони здоров'я України» шляхом 

перетворення у комунальний заклад «Медико-

санітарна частина м. Кропивницького» 

2065 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

25.  

Про перерозподіл бюджетних призначень по закладах 

охорони здоров'я 
2076 

Управління охорони 

здоров'я 
(за пропозицією 

депутата 

Гамальчука М.П.) 

Макарук О.О., 
начальник управління 

26.  

Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 2070 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 
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27.  

Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо 

реалізації Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 року № 759 

2081 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

Гамальчука М.П.) 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

28.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської  

міської ради від 21 листопада 2017 року № 1226 «Про 

звільнення від сплати державного мита» 2071 
Управління з питань 

захисту прав дітей 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

29.  

Про спрямування коштів 

 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

Яремчук В.С.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

30.  

Про внесення змін до рішення 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» 

 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

Яремчук В.С.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

31.  

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» 

2073 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М.,  
начальник управління 
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32.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 

«Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у                                    

м. Кропивницькому на 2018-2019 роки» 

2042 
Управління розвитку 

транспорту та 

зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

33.  

Про договір поруки 

 

Управління розвитку 

транспорту та 

зв’язку 
(за пропозицією 

депутата 

Бєжана М.М.) 

Вергун О.С., 
начальник управління 

34.  

Про затвердження Програми фінансової підтримки 

органів самоорганізації населення м. Кропивницького 

на 2018-2020 роки  
1884 

(доопрацьований)  

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

35.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360    

«Про міський бюджет на 2018 рік» 2074 

Фінансове 

управління 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

36.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-                          

2018 роки» 
2075 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Шишко О.М., 
начальник відділу 
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37.  

Про передачу Шпунту Є.С. у власність земельної 

ділянки по вул. Свободи (біля будинку № 9-а) 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Гамальчука М.П.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

38.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 23) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

2061 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

39.  

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                              

вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а) на 

конкурентних засадах (земельних торгах) 

2083 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

40.  

Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної 

ділянки за адресою: між пров. Курінним та СТ 

2084 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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41.  

Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12) 

2085 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

42.  

Про припинення Меланченку П.Г. права користування 

земельними ділянками по вул. Яновського, 81 

2086 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

43.  

Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відновлення 

(встановлення) меж земельної ділянки по                            

вул. Комарова (біля будинку № 15) 

2087 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Дригии В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

44.  

Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

будинку № 6) 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Кролевця А.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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45.  

Про надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Яремчук В.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

46.  

Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Холодноярській, 27 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Деркаченка Ю.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

47.  

Про зміну Войцю В.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Чайковського, 83/172 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Шамардіної К.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

48.  

Про забезпечення сталого проходження 

опалювального сезону 2018-2019 роки 
2072 

ДП «Кіровоградтепло»  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

Таран А.В., 
заступник директора 

 ДП «Кіровоградтепло»  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           І. Каменська 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            06 вересня 2018 року 

№ 1785 
 

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 

95. Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Харківській, 1 

1743 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

128. Про зміну Стеннік Т.А. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Миколи Смоленчука, 4 1573 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           І.Каменська 


