
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 05 березня 2020 року       № 3145 

 

Про затвердження доповнень  

до порядку денного дев’ятнадцятої 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 А.Райковича, депутатів міської ради А.Ніжнікової, О.Краснокутського, 

М.Линченка, М.Гамальчука, В.Зайченка, В.Яремчук, О.Шамардіна,                       

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного дев’ятнадцятої сесії                  

(ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 19 листопада 2019 року № 2977                            

,,Про затвердження порядку денного дев’ятнадцятої сесії Міської ради                    

міста Кропивницького сьомого скликання” (з урахуванням доповнень, 

внесених рішеннями міської ради від 18 грудня 2019 року № 3043,                         

від 14 лютого 2020 року № 3089), що додаються. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            05 березня 2020 року  № 3145 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятнадцятої сесії  (ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до депутатів Кіровоградської обласної 

ради щодо відтермінування розгляду проєкту рішення 

«Про реорганізацію закладів охорони здоров’я» 

б/н Депутатська група 

«Опозиційна 

платформа-За життя» 

в Міській раді міста 

Кропивницького 
(за пропозицією 

 голови групи 

А.Ніжнікової) 

А.Ніжнікова, 
голова депутатської групи 

2.  Про інформацію керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури про результати діяльності прокуратури на 

території міста Кропивницького за 2019 рік 

б/н Кіровоградська 

місцева прокуратура 

Кіровоградської 

області 

Є.Козир, 
в.о. керівника 

Кіровоградської місцевої 

прокуратури 

Кіровоградської області 

3.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1406                     
(«Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018- 

2020 роки») 

 

3984 

Управління молоді 

та спорту 
(за пропозицією  

міського голови 

А.Райковича) 

 

Л.Дорохіна, 
начальник відділу сім’ї та 

молоді управління 
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4.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» 

3911 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

5.  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) 

3841 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

6.  Про внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 

2016 року № 309 «Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кропивницького на період до 

2020 року» 

3843 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

М.Морква, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

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» 

3842 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

С.Білокінь, 
начальник управління 

8.  Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції 

3913 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
(за пропозицією 

депутата 

М.Линченка) 

 

М.Морква, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

9.  Про делегування повноважень зі зберігання 

реєстраційних справ 

3969 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг 
(за пропозицією 

депутата 

М.Линченка) 

А.Шевченко, 
перший заступник 

директора департаменту 
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10.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2201 «Про 

створення комунального некомерційного підприємства 

«Територіальне стоматологічне об’єднання» Міської ради 

міста Кропивницького» 

 

3970 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

11.  Про визначення державного підприємства «Агентство 

місцевих автомобільних доріг» замовником робіт по 

об’єктах благоустрою на території міста Кропивницького 

3972 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

В.Зайченка) 

 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

12.  Про штатний розпис Новенської селишної ради 

3973 

Відділ кадрової 

роботи 
(за пропозицією 

депутата 

В.Яремчук) 

 

С.Балакірєва, 
начальник відділу 

13.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо ситуації, яка склалася стосовно 

регіонального мовлення та кодування 

загальнонаціональних каналів 

б/н Управління апарату 

Міської ради міста 

Кропивницького 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

 

О.Краснокутський, 
депутат міської ради 

14.  Про відмову ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля будинку № 7, корп.1) 

б/н Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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15.  Про надання КП «ЖЕО № 4» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Жадова, поз. 16 

3975 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 
 

О.Вовенко, 
начальник управління 

16.  Про надання Коржиневському М.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6)  

(учасник АТО) 

3904 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

В.Яремчук) 
 

О.Вовенко, 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького          Людмила МАСЛО 


