
 

 

 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 10 вересня 2019 року                        № 2771 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного шістнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

Україні», статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови 

А.Райковича, депутатів міської ради М.Бєжана, В.Яремчук, В.Дриги, 

Т.Волкожі, Д.Терзова, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного шістнадцятої сесії  

(ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 27 серпня 2019 року № 2709  

«Про затвердження порядку денного шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» (додаються). 

 

 

 

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антоанета Гарькава  22 07 05 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення Міської ради міста Кропивницького 

             10 вересня 2019 року  № 2771 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

шістнадцятої сесії  (ІІ засідання)  

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада 

доповідача 

1.  

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» 

3254 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій  

М.Морква, 

директор 

департаменту з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник 

управління економіки 

2.  Про втрату чинності рішення міської ради 3264 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Ю.Вовк, 

начальник управління 

соціальної підтримки 

населення 

3.  

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил 

в східних областях України та членів їх сімей  

на 2017-2019 роки» 

3266 — //       —        — // — 
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4.  

Про внесення змін та доповнень до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06.11.2019 

№ 1991 

3274 

 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата М.Бєжана) 

 

 

 

О.Вовенко, 

начальник управління 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

5.  
Про безоплатну передачу проектно-кошторисної 

документації 
3319 

 

Управління 

капітального 

будівництва 

(за пропозицією 

депутата В.Яремчук) 

 

 

С.Білокінь, 

начальник управління 

капітального 

будівництва 

6.  
Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО 
3262 

 

 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата В.Дриги) 

 

 

О.Вовенко, 

начальник управління 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
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7.  

Про затвердження ТОВ «Торговий Дім 

«АГРОАЛЬЯНС» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 

передачу її в оренду по просп. Інженерів, 1 

3036 
(доопрацьовани) 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата Т.Волкожі) 

 

 

О.Вовенко, 

начальник управління 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

8.  

Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м.Кропивницького 

земельної ділянки 

б/н 

 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата Д.Терзова) 

 

 

О.Вовенко, 

начальник управління 

земельних відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького                Антоанета ГАРЬКАВА 


