
 

 
МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 08 вересня 2020 року            № 3435 
 

Про затвердження змін та доповнень 

до порядку денного двадцять другої  

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, враховуючи пропозиції міського 

голови А.Райковича, депутатів міської ради О.Краснокутського, А.Кролевця, 

С.Кріпака, В.Яремчук, О.Цертія, В.Дриги, О.Шамардіна, В.Шутки, 

Л.Матяшової, постійних комісій міської ради з питань бюджету, податків, 

фінансів, планування та соціально-економічного розвитку, з питань охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту та соціальної політики                         

від 07.09.2020, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити зміни та доповнення до порядку денного двадцять другої 

сесії (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 18 серпня 2020 року № 3305                            

«Про затвердження порядку денного двадцять другої сесії Міської ради                    

міста Кропивницького сьомого скликання»  (додаються). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Людмила Масло 35 83 92 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            08 вересня 2020 року  № 3435 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

двадцять другої сесії  (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

 

ВИКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ  

з порядку денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

161. Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на 

розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3219 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

(за пропозицією  

депутата  

О.Шамардіна) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

403. Про надання Раці Д.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Шульгиних (біля будинку № 39/2)  
(учасник АТО) 

4023 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

(за пропозицією  

депутата  

В.Шутки) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

1.  Про внесення змін до рішення Міської ради                     

міста Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»                    

(код бюджету 11201100000) 

4212 
(доопрацьований) 

Фінансове управління Л.Бочкова, 
начальник управління 

2.  Про започаткування обов’язкового виконання учнями, 

вихованцями, педагогічними працівниками у закладах 

загальної середньої освіти Державного Гімну України 

4312 

Депутатська фракція 

ВО «Свобода» 

 в Міській раді міста 

Кропивницького 
(за погодженням постійної 

комісії з питань  

охорони здоров’я, освіти, 
культури, молоді і спорту 

та соціальної політики 

С.Капітонов, 
голова фракції, 

депутат міської ради 

3.  Про виконання учнями, вихованцями, педагогічними 

працівниками у закладах загальної середньої освіти 

міста Державного Гімну України 

б/н 

Група депутатів 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Л.Матяшова, 
депутат міської ради 

4.  Про внесення змін до показників бюджету селища 

Нового на 2020 рік 
4368 

(доопрацьований) 

Фінансове управління 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, 
планування та соціально-

економічного розвитку) 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

5.  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 2017-2022 роки» 

4341 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку) 
 

Ю.Вовк, 
начальник управління 
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6.  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 2017-2022 роки» 4342 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-
економічного розвитку) 

 

Ю.Вовк, 
начальник управління 

7.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького від 11 червня 2019 року № 2566,                 

від 11 червня 2019 року № 2567 та рішень Новенської 

селищної ради міста Кропивницького від 26 червня 

2019 року № 1175, від 26 червня 2019 року № 1176                 
(№ 2566 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у 

м.Кропивницькому на 2020 рік», № 2567 «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки на 2020 рік») 
 
 

4346 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-
економічного розвитку) 

Н.Рахуба, 
директор департаменту – 

начальник управління 

економіки 

8.  Про визначення мінімальної вартості місячної оренди       

1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 

4347 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-
економічного розвитку) 

 

Н.Рахуба, 
директор департаменту – 

начальник управління 

економіки 

9.  Про межі Фортечного району у місті Кропивницькому 

б/н 

Юридичне 

управління 
(за пропозицією  

депутата  

В.Яремчук) 

М.Смаглюк, 
начальник управління 
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10.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.08.2020 № 3363   («Про передачу 

Шутці В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по                

пров. Великовисківському (біля будинку № 12)») 4378 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

О.Краснокутського) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

11.  Про надання Митрофановій І.О. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 57) 
3719 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

О.Краснокутського) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

12.  Про припинення Терзовій Т.Л. права користування 

земельною ділянкою по вул. Дніпровській, 93 та 

передачу її в оренду Терзову О.Д. 
4370 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

О.Цертія) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

13.  Про передачу Гончаровій Н.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Алтайському  

4202 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

В.Дриги) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

14.  Про надання Кріпаку С.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по                      

вул. Вокзальній, 33-б 

4214 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

А.Кролевця) 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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15.  Про затвердження земельної ділянки по                          

вул. Кропивницького (біля розвантажувального 

майданчика ринку «Полтавський»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

4371 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

С.Кріпака) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

16.  Про передачу ТОВ «Депот Нафтаком» в оренду 

земельної ділянки по просп. Промисловому, 9-а 

4272 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

С.Кріпака) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

17.  Про передачу ТОВ «Катков К» в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 9-а 

4273 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

С.Кріпака) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 05.06.2018 № 1720   («Про тимчасові 

обмеження») 

4388 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

О.Цертія) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Людмила МАСЛО 


