
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ВІСІМНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 жовтня 2019 року       № 2896 
 

Про затвердження порядку денного 

вісімнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», статей 20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Міської ради                                  

міста Кропивницького сьомого скликання, розпоряджень міського голови  

від 24.09.2019 № 29-р «Про скликання сімнадцятої сесії Міської ради                   

міста Кропивницького сьомого скликання», від 03.10.2019 № 30-р                        

«Про скликання позачергової сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання», враховуючи пропозиції міського голови А.Райковича, 

секретаря міської ради А.Табалова, депутатів міської ради 

О.Краснокутського, О.Цертія, Ю.Деркаченка, М.Бєжана, Т.Волкожі,                            

С.Бойка, Р.Розгачова, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний вісімнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  24 03 14 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            08 жовтня 2019 року № 2896 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

вісімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 
реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Депутат міської 

ради 

С.Бойко, 
депутат міської ради 

2.  Про передачу пожежних гідрантів 

3275 

Управління з питань  

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

С.Коваленко, 
начальник управління 

3.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади                          

м. Кропивницького приватизованих квартир 
3292 

Головне управління 
житлово-

комунального 

господарства 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

4.  Про внесення змін до рішення Міської ради                        

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

3293 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

5.  Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки 3315 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 
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6.  Про внесення змін до рішення міської ради                           

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 

загальну чисельність та штати апарату Міської ради 

міста Кропивницького та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами) 

 

3094 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

С.Білокінь, 
начальник управління 

7.  Про внесення змін до рішення Міської ради                       

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 

«Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького                                      

на 2019 – 2021 роки» 

3318 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 

8.  Про визначення мінімальної вартості місячної оренди     

1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 3317 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Т.Ломова, 
т.в.о. директора 

департаменту-начальника 

управління економіки 

9.  Про доповнення Плану діяльності Міської ради                  

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 

3320 
  — // —   — // — 

10.  Про затвердження Плану діяльності Міської ради           

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2020 рік 

3316 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 

11.  Про внесення змін до рішення Міської ради                      

міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2296 

«Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету  на 2019 рік» 

б/н 

Відділ по роботі з 

засобами масової 

інформації 

(за пропозицією 

депутата 

А.Табалова) 

 

С.Якунін, 
начальник відділу 
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12.  Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу   (НЗ № 1, 22, 34, 19, 28, 24, 14) 3332 
(доопрацьований) 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Л.Костенко, 
начальник управління 

13.  Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу   (ДНЗ № 23) 
3333 

(доопрацьований) 
  — // —   — // — 

14.  Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу   (ДНЗ № 37) 
3345 

(доопрацьований) 
 — // —    — // — 

15.  Про встановлення вартості харчування учнів 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти міста 

Кропивницького 

3366 
 — // —    — // — 

16.  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» 

3340 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Ю.Вовк,  
начальник управління 

17.  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»                   

(зі змінами) 

3344 
(доопрацьований) 

— // —  — // — 

18.  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» 
3354 

(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і 

виявлення корупції та 

взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

О.Шишко, 
начальник відділу 
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19.  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» 
3334 

(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

О.Краснокутського) 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління  

20.  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» 

3335 
(доопрацьований) 

 — // —        — // — 

21.  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» 

3336 
(доопрацьований) 

 — // —        — // — 

22.  Про затвердження передавальних актів 

3331 

Управління культури 

і туризму 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

А.Назарець, 
начальник управління 

23.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України щодо 

продовження мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення до 2025 року 

 

б/н 

Депутати фракції 

ВО «Батьківщина» в 

Міській раді міста 

Кропивницького 

О.Цертій, 
депутат міської ради 

24.  Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до 

опалювального сезону 2019-2020 років 

 

б/н 

Головне управління 
житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

міського голови 

А.Райковича) 

О.Мосін, 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 
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25.  Про врегулювання питань земельних відносин на 

території міста Кропивницького 

3350 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Ю.Деркаченка) 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління 

26.  Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

будинку № 29) 

3379 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління  

27.  Про передачу Волохову О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Волохова (напроти 

будинку № 9/1) 

3364 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

М.Бєжана) 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління 

28.  Про надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Козацькій (напроти будинку № 49) 

3378 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Ю.Деркаченка) 

 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління 

29.  Про передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку 

№ 38-а)  

3330 
(доопрацьований) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутатки 

Т.Волкожі) 

 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління 
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30.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (7 діл., 9 п.) 

3027 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

В.Пидорич, 
т.в.о. начальника 

управління 

31.  Про надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35) 

3283 
 — // —      — // — 

32.  Про надання Будніковій О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22) 

2937 
 — // —        — // — 

33.  Про надання Федотову А.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10 

3067 
 — // —        — // — 

34.  Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а 

3308 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

35.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (58 діл., 60 п.) 

3227 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

36.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (36 діл., 38 п.) 

3113 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

37.  Про передачу Вербенку О.А. безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Чайковського, 9 

3214 
 — // —        — // — 

38.  Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1) 

3166 
 — // —        — // — 

39.  Про надання Бондару В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волгоградській, 17 

2625 
 — // —        — // — 

40.  Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16) 

1413 
 — // —        — // — 
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41.  Про надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а) 

2941 
 — // —        — // — 

42.  Про надання Демченку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 11-а 

3056 
 — // —        — // — 

43.  Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 65) 

2624 
 — // —        — // — 

44.  Про надання Носовській Н.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6) 

2942 
 — // —        — // — 

45.  Про надання Завгородньому І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській                 

(біля будинку № 85) 

3057 
 — // —        — // — 

46.  Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Глинки 

3148 
 — // —        — // — 

47.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (18 діл., 20 п.) 

3144 
 — // —        — // — 

48.  Про надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б) 

3197 
 — // —        — // — 

49.  Про надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1) 

3063 
 — // —        — // — 

50.  Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку 

№ 10-а) 

2651 
 — // —        — // — 
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51.  Про передачу Михайлюку Ю.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка                          

(біля будинку № 13, корп. 1) 

3141 
 — // —        — // — 

52.  Про передачу Воленко Т.Й. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова                    

(біля будинку № 30) 

3142 
 — // —        — // — 

53.  Про передачу Профатилу О.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку          

№ 12-а) 

2914 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

54.  Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території 

ЗОШ № 20) 

2650 
 — // —        — // — 

55.  Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської 

2849 
 — // —        — // — 

56.  Про затвердження земельної ділянки на перехресті 

вулиць Хабаровської та Кримської, право власності на 

яку набувається на аукціоні 

3221 
 — // —        — // — 

57.  Про затвердження земельної ділянки по                        

просп. Винниченка, 1-в, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

3277 
 — // —        — // — 

58.  Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29 
 

3290 
 — // —        — // — 

59.  Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка 

Тамма, 4-в 

3291 
(доопрацьований)  — // —        — // — 
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60.  Про надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 

3181 
 — // —        — // — 

61.  Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі                    

(на місцевості) для оформлення права оренди по                             

вул. Братиславській, 7-в 

3055 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

62.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по пров. Гайдамацькому 

(біля будинку № 12) 

3253 
 — // —        — // — 

63.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Руслана 

Слободянюка (біля будинку № 213-в) 

3220 
 — // —        — // — 

64.  Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Винниченка, 1-в 

3267 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

65.  Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17   (0,5022 га) 

3050 
 — // —        — // — 

66.  Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17   (3,0494 га) 

3051 
 — // —        — // — 

67.  Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по 

вул. Миколи Левитського, 18 

3047 
 — // —        — // — 

68.  Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельної ділянки по вул. Михайлівській                                

(біля будинку № 1-а) 

3287 
 — // —        — // — 
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69.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому  (8 діл., 11 п.) 

3156 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

70.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому  (3 діл., 6 п.) 

3205 
 — // —        — // — 

71.  Про припинення КП «Універсал 2005» права 

користування земельною ділянкою по вул. Генерала 

Родимцева (виїзд на м. Кривий Ріг) 

2819 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

72.  Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Добровольського, 15 

2970 
 — // —        — // — 

73.  Про припинення Чорній Н.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23 

3015 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

74.  Про припинення Чорному О.Є. права користування 

земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23 

3016 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

75.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

2678 
 — // —        — // — 

76.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

3052 
 — // —        — // — 

77.  Про припинення права користування земельною 

ділянкою та надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-г  
(між будинками № 7 та № 9) 

3179 
 — // —        — // — 

78.  Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - 

ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок по м. Кропивницькому  (5 діл, 6 п.) 

2796 
 — // —        — // — 

79.  Про надання ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Менделєєва, 84 

3077 
 — // —        — // — 
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80.  Про надання ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Аджамській, 5-а 

3076 
 — // —        — // — 

81.  Про надання ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ 

ДОРОГИ УКРАЇНИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по                            

вул. Аджамській, 15 

2948 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

82.  Про надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по м. Кропивницькому 

2949 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

83.  Про передачу Службі автомобільних доріг у 

Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський 

облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 

України» у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Полтавській, 38 

2950 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

84.  Про передачу ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Садовій, 88 

2990 
 — // —        — // — 

85.  Про зміну Коваленку М.Є. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 153 

3069 
 — // —        — // — 

86.  Про зміну Горшанову О.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Канізькій, 2/91 

2992 
 — // —        — // — 

87.  Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25 

2786 
 — // —        — // — 
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88.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19.12.2017 № 1297 («Про надання               

Гавришу С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 74») 

3199 
 — // —        — // — 

89.  Про внесення змін до рішень Міської ради                             

міста Кропивницького  (3 п.) 

3312 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

90.  Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03. 

2017 № 864 («Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)») 

2964 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

91.  Різне    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького                  Людмила МАСЛО 


