РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО
ІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 17 січня 2019 року

№ 22-р

Про скликання чотирнадцятої
чотир
сесії
Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Україні відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської
ради міста Кропивницького сьомого скликання:
скликання
чотирнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького
1. Скликати чотирнадцяту
сьомого скликання 29 січня 2019 року о 10 годині в кімнаті № 305 (прим
(приміщення
міської ради).
2. На розгляд сесії винести питання згідно з проектом порядку денного
чотирнадцятої
надцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
(додається).
3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по
роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп'ютерного
інформаційно
забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста
через друковані засоби масової інформації, офіційний веб-сайт
веб
міської ради
про скликання та провед
проведення чотирнадцятої
надцятої сесії Міської ради
міста Кропивницького сьомого скликання.
скликання

Міський голова

Людмила Масло 24 03 14

А. РАЙКОВИЧ

ПРОЕКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання
№
з/п

№
реєстрації
проекту
рішення

Про депутатські запити депутатів міської ради

1.

Табалов А.О.,

2108

Про інформацію керівника Кіровоградської місцевої прокуратури про
Прокопчук Д.В.
керівник
Кіровоградської місцевої
результати діяльності прокуратури на території міста Кропивницького
прокуратури
протягом ІІ півріччя 2018 року
Про передачу у власність спортивного та дитячих майданчиків
Колодяжний С.О.,
начальник управління молоді та
спорту

(доопрацьований)

Про передачу майна військовій частині А0680
4.

2339

5.

2340

6.

2341

7.

2370

8.

2429

Назарець А.Ф.,
начальник відділу культури і
туризму

Про затвердження передавальних актів

Тимоховська Т.М.,
начальник управління з питань
захисту прав дітей

Про звільнення від сплати державного мита

2381

Лєвашов В.В.,
завідувач сектора з мобілізаційної
роботи та територіальної оборони

Про найменування вулиць і провулка у садовому товаристві «50 років Жовтня»

(доопрацьований)

Лєвашов В.В.,
завідувач сектора з мобілізаційної
роботи та територіальної оборони

Про передачу майна військовій частині А1840

9.

ПІБ та посада
доповідача
секретар міської ради

2.
3.

Назва питання

Тимоховська Т.М.,
начальник управління з питань
захисту прав дітей

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
Балакірєва С.М.,
2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату начальник відділу кадрової роботи
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів
Кіровоградської міської ради»

Про виконання Програми управління комунальним майном на 2018 рік
10.

Колюка О.С.,

2390

11.

2427

12.

2428

13.

2431

начальник управління
комунальної власності

Про безоплатну передачу завершених будівництвом зовнішніх водопроводів у
Білокінь С.В.,
начальник управління
спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської
капітального
будівництва
області
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня
Савченко Т.М.,
т.в.о. начальника Головного
2014 року № 3271 «Про надання згоди на безкоштовне прийняття до
управління
житлово-комунального
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда житлового
господарства
фонду ДП ДАК «Хліб України»
Про затвердження передавального акта комунального підприємства «Редакція
Якунін С.В.,
начальник
відділу по роботі із
газети вісника Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета»
засобами масової інформації

Профільні Програми на 2019 рік
14.

15.

16.

2110

Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації
їх наслідків на 2019-2021 роки

(доопрацьований)

2111
(доопрацьований)

2300

Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки
Про затвердження Міської програми розвитку ярмаркової діяльності та
ліквідації торгівлі з рук у невстановлених місцях на 2019-2021 роки

(доопрацьований)

17.

2338

18.

2326

Коваленко С.М.,
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення

Білокінь С.В.,
начальник управління
капітального будівництва

Паливода А.А.,
директор департаменту з питань
економічного розвитку, торгівлі та
інвестицій - начальник управління
економіки

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
Паливода А.А.,
директор департаменту з питань
від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про затвердження Програми економічного і
економічного розвитку, торгівлі та
соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основних напрямів
інвестицій - начальник управління
економіки
розвитку на 2019 і 2020 роки»
Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної
Лєвашов В.В.,
завідувач сектора з мобілізаційної
мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки
роботи та територіальної оборони

19.

2327

Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України
адміністративні послуги» на 2019 - 2021 роки»

«Про

Шевченко А.О.,
начальник управління
адміністративних послуг

20.

2328
(доопрацьований)

21.

2329

22.

2331
(доопрацьований)

23.

2332

24.

2334

Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста
Кропивницького на 2019-2021 роки
Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2021 роки»
Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської
ради сьомого скликання на 2019 - 2020 роки

Федоров В.П.,
начальник міської дружини

Тимоховська Т.М.,
начальник управління з питань
захисту прав дітей

Масло Л.Я.,
начальник управління апарату
міської ради

Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження
Балакірєва С.М.,
відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького начальник відділу кадрової роботи
на 2019 - 2021 роки
Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування на
Бабаєва О.В.,
начальник
відділу інформаційно2019 - 2021 роки
комп’ютерного забезпечення

25.

26.

27.

28.

29.

30.

2374

2375
(доопрацьований)

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 15 лютого 2018 року № 1410 «Про затвердження Програми паспортизації
нерухомих пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 20182020 роки»
Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року
№ 1194 «Про затвердження Міської програми профілактики та протидії
злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»

2378

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»

2379

Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про
затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житловокомунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки»

2380

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та
збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»

2382

Про затвердження Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності,
пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, на 2019-2021 роки

Мездрін В.М.,
начальник управління
містобудування та архітектури

Шишко О.М.,
начальник відділу з питань запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними та контролюючими
органами

Савченко Т.М.,
т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального
господарства

Савченко Т.М.,
т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального
господарства

Савченко Т.М.,
т.в.о. начальника Головного
управління житлово-комунального
господарства

Краснокутський О.В.,
директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

31.

2385

Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення
сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2019 рік
Про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня 2016 року № 742
«Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в
м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»
Про затвердження Програми управління комунальним майном на 2019 рік

32.

2389

33.

2391

34.

2392

Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та
зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій редакції)

35.

2430

Про затвердження Програми висвітлення діяльності Міської ради міста
Кропивницького та її виконавчого комітету на 2019 рік

Краснокутський О.В.,
директор міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Назарець А.Ф.,
начальник відділу культури і
туризму

Колюка О.С.,
начальник управління
комунальної власності

Вергун О.С.,
начальник управління розвитку
транспорту та зв’язку

Якунін С.В.,
начальник відділу по роботі із
засобами масової інформації

36.

2435

37.

2439

Бочкова Л.Т.,
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
начальник
фінансового управління
від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького
на 2019 рік»
Про затвердження на посаді Вергуна О.С.
Балакірєва С.М.,

38.

2440

Про затвердження на посаді Паливоди А.А.

39.

2436

40.

2433

41.

42.

(доопрацьований)

2434
(доопрацьований)

2443

начальник відділу кадрової роботи

Балакірєва С.М.,
начальник відділу кадрової роботи

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9
«Про кількісний та персональний склад виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради сьомого скликання»
Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про
затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної
операції, в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»
Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2019 роки»
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів та
вихованців пільгових категорій в закладах освіти м. Кропивницького
на 2019 рік»

Райкович А.П.,
міський голови

Вовк Ю.М.,
начальник управління соціальної
підтримки населення

Вовк Ю.М.,
начальник управління соціальної
підтримки населення

Костенко Л.Д.,
начальник управління освіти

Про затвердження Статуту територіальної громади міста Кропивницького
43.

2312

Горбенко О.А.,
начальник відділу з питань
внутрішньої політики

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
РІЗНЕ

