
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 грудня 2018 року           № 2186 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного тринадцятої 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 17.12.2018, депутатів міської ради Волкова І.В., Краснокутського О.В., 

Ніжнікової А.О., Цертія О.М., Зайченка В.В., Шамардіна О.С., Яремчук В.С., 

Бєжана М.М., Волкожі Т.П., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного тринадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням міської 

ради від 06 листопада 2018 року № 1926 ,,Про затвердження порядку денного 

тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”              

(з урахуванням доповнень, внесених рішенням міської ради від 27 листопада 

2018 року № 2008), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

тринадцятої сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення Міської ради міста Кропивницького 

             19 грудня 2018 року 

№ 2186 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

тринадцятої 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 звіти депутатів міської ради перед виборцями 
2302 

Управління апарату 

міської ради 
Табалов А.О., 

секретар міської ради 

2.  Про затвердження перспективного плану роботи 

міської ради на 2019 рік 
2319 

Управління апарату 

міської ради 
Табалов А.О., 

секретар міської ради 

3.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 19.01.2016 № 44 («Про затвердження Графіка 

прийому виборців депутатами Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання в громадських приймальнях депутатів») 

2333 

Управління апарату 

міської ради 
Табалов А.О., 

секретар міської ради 

4.  Про затвердження Порядку виявлення безхазяйного 

майна та відумерлої спадщини на території                     

міста Кропивницького 

2303 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

5.  Про порядок використання коштів на охорону об’єктів 

культурної спадщини 2313 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 
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6.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження 

Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста 

Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 

розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій 

і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та 

детального плану території міста Кіровограда (першочерговість 

розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста 

Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в 

двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)») 

2309 
(доопрацьований) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

7.  Про внесення змін до рішення 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» 

2310 
(доопрацьований) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

8.  Про внесення змін та доповнення до рішення міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в                 

м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки» 

2311 
(доопрацьований)  

Управління молоді та 

спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

9.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 

1407, 1408 («Про затвердження Міської програми “Молодь” на 

2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми підтримки 

сімей на 2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018-2020 роки», «Про 

затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 

системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування,на 2018-2020 роки») 

2315 
(доопрацьований) 

Управління молоді та 

спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

10.  Про звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від 

оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету міста Кропивницького 

2316 
(доопрацьований) 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

11.  Про припинення дитячої міської поліклініки № 1 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство 

2317 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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12.  Про припинення комунального закладу «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство 

2318 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

13.  Про створення КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» 

2297 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

14.  Про передачу майна 

2320 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

15.  Про перейменування шкіл 2321 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

16.  Про перейменування шкіл 2322 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

17.  Про перейменування шкіл 2323 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

18.  Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

директора комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького» 

та Положення про конкурс на посаду педагогічних 

працівників комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького» 

 

2335 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

19.  Про організацію харчування учнів та вихованців 

пільгових категорій в закладах освіти                                

м. Кропивницького на 2019 рік 

 

2336 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 
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20.  Про внесення змін до Плану діяльності Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 

2337 
(доопрацьований 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

21.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (4 пункти) 

2393 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

22.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (5 пунктів) 

2394 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

23.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (3 пункти) 

2395 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

24.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам  (6 пунктів) 

2128 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

25.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам  (13 пунктів) 

2396 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

26.  Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам  (4 пункти) 

2397 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

27.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (24 пункти) 

2398 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

28.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (5 пунктів) 

2399 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 



 5 

29.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (34 пункти) 

2400 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

30.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (5 пунктів) 

2401 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

31.  Про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського, 83/16 

2402 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

32.  Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної 

ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля будинку       

№ 11-а)   (учасник АТО) 

2403 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

33.  Про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 16/7) 

2404 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

34.  Про надання Ткачуку С.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 12, корп. 4)  

2405 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

35.  Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) 

2406 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

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

технічної документації із землеустрою по  

вул. Харківській, 1 
2407 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

37.  Про передачу ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" в оренду земельної 

ділянки по вул. Лавандовій, 27 

2408 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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38.  Про передачу ПП "УНІСБУД" в оренду земельної 

ділянки по вул. Соколовській, 2-б 

2409 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

39.  Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 33-б 

2410 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

40.  Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки 

по вул. Собрній, 3-а 

2411 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

41.  Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 16-с 

2412 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

42.  Про передачу Попелівському І.М. в оренду земельної 

ділянки по вул. Пацаєва, 21-б 

1927 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

43.  Про припинення Желудченку С.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вокзальній (біля                     

будинку № 27) 

2414 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

44.  Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права 

користування земельною ділянкою по  

вул. Районний Бульвар, 65 

2415 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

45.  Про припинення Довбні В.С. права користування 

земельною ділянкою по вул. Покровській, 1/73 

2228 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

46.  Про припинення ФОП Куцову А.Г. права користування 

земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 1-а  

2227 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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47.  Про припинення Поповій Ж.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, 

корп. 2 

2231 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

48.  Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА 

АГЕНЦІЯ» КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                       

вул. Шевченка, 54 

2416 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

49.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних 

ділянок по місту Кропивницькому   (14 пунктів) 

2417 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

50.  Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 56 

2418 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

51.  Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова                  

(біля будинку № 9/2) 
1577 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

52.  Про продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по  

шосе Олександрійському, 2-а 
2419 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

53.  Про встановлення земельного сервітуту по                             

вул. Ельворті, 1-в 
2420 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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54.  Про внесення змін до рішення міської ради                            

від 04.09.2017 № 1076  («Про надання Держсільгоспінспекції 

в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                             

вул. Покровській, 8») 

2421 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

55.  Про внесення змін до рішення Міської ради                       

міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 2377 

Фінансове управління 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

56.  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» 

2376 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

 

Ксеніч В.М.,  
начальник управління 

57.  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» 2383 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 
(за пропозицією 

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

58.  Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 

кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 

2384 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 
(за пропозицією 

депутата  

Цертія О.М.) 

 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 
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59.  Про внесення змін та доповнення 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» 
2386 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

 

Вергун О.С., 
т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

60.  Про внесення змін 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» 2422 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

 

Вергун О.С., 
т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

61.  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» 

2387 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

62.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1578 «Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу» 2388 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

63.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1955 

«Про реформування друкованого засобу масової 

інформації та редакції газети» 
2423 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 
(за пропозицією 

депутата  

Табалова А.О.) 

Якунін С.В., 
начальник відділу 
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64.  Про затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ 

у постійне користування земельних ділянок у                       

м. Кропивницькому 
2424 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Табалова А.О.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

65.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 

персональний склад Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання» 

 

Загальний відділ 
(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

Райкович А.П., 
міський голова 

66.  Про визнання справи за позовом Сисак І.О.                            

№ 405/5228/17 такою, що становить значний 

суспільний інтерес  

Юридичне 

управління 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

67.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

68.  Про поновлення ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» договору 

оренди землі по вул. Генерала Жадова, 20-а 

 

2413 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

69.  Про затвердження земельної ділянки по                                 

вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається 

на аукціоні   (0,05 га) 

 

2425 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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70.  Про затвердження земельної ділянки по                                  

вул. Кропивницького, право оренди на яку набувається 

на аукціоні   (0,09 га) 

 

2426 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

71.  Про передачу Тарану О.О. у власність земельної 

ділянки по пров. Союзному, 22 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Яремчук В.С.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

72.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06.09.2018 № 1822 «Про договір 

поруки»  

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 
(за пропозицією 

депутата  

Бєжана М.М.) 

Вергун О.С., 
начальник управління 

73.  Про продовження терміну дії та внесення змін і 

доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 «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.) 

Вергун О.С., 
т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

74.  Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік 

2330 

Фінансове управління 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


