
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 жовтня 2020 року                     № 3535 
 

Про затвердження 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, секретаря міської ради А.Табалова, депутатів міської 

ради В.Яремчук, К.Шамардіної, А.Ларіна, І.Захарова, Р.Розгачова, М.Бєжана, 

В.Смірнова, О.Цертія, постійних комісій міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку  

від 02.10.2020 та від 05.10.2020, з питань охорони здоров’я, освіти, культури, 

молоді і спорту та соціальної політики від 02.10.2020, Міська рада  

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного двадцять другої сесії  

(ІІІ 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» (з урахуванням змін та доповнень, 

внесених рішенням міської ради від 08 вересня 2020 року № 3435),  

що (додаються). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Людмила Масло 35 83 92 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            06 жовтня 2020 року  № 3535 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

двадцять другої сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

 

ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

1.  Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради 

міста Кропивницького від 15.02.2018  

№ 1429 

4343 
(доопрацьований) 

 

Управління  

земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

О.Вовенко, 
начальник управління 

2.  Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки 

4345 

 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління  

3.  Про передачу майна військовій частині А2077  

 

4348 

 

Сектор мобілізаційної 

роботи та територіальної 

оборони 

Ю.Копецький, 
в.о. завідувача сектору  

4.  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) 

 

4389 

 

Фінансове управління 

 
Л.Бочкова, 

начальник управління 
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5.  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» 

 

4386 
(доопрацьований) 

 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління  

6.  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» 

 

4387 
(доопрацьований) 

 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління  

7.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275  

«Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  

на 2019-2021 роки» 
 

4390 Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

С.Коваленко, 
начальник управління  

8.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3130  

«Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді  

м. Кропивницького на 2020-2022 роки»  

 

4415 
(доопрацьований) 

 

Міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

О.Краснокутський, 
директор  

9.  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) 

 

4416 Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань охорони 

здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту 

та соціальної політики) 

О.Макарук, 
начальник управління 
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10.  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»  

4424 Управління соціальної 

підтримки населення 
(за пропозиціями постійних 

комісій з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку, 

з питань охорони здоров’я, 

освіти, культури, молоді і 

спорту та соціальної 

політики) 

 

С.Колодяжний, 
т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

11.  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»  

4442 
(доопрацьований) 

Управління капітального 

будівництва  

(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку) 

 

С.Білокінь, 
начальник управління 

12.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285  

«Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019-2021 роки» 

4444 
(доопрацьований) 

 

Управління 

інформаційних 

технологій  

(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку) 

 

О.Бабаєва, 
начальник управління 

13.  Про деякі питання, пов’язані з орендою майна,  

що належить до комунальної власності Кропивницької 

територіальної громади 

4445 
(доопрацьований) 

Управління  

комунальної власності 

(за пропозицією  

депутата В.Яремчук) 

 

 

О.Колюка, 
начальник управління 
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14.  Про надання пільг зі сплати земельного податку  

у 2021 році 

4452 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

 

15.  Про надання повноважень 4459 

 

Управління з питань 

захисту дітей  

(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету, 

податків, фінансів, 

планування та соціально-

економічного розвитку) 

Т.Тимоховська, 
начальник управління 

16.  Про затвердження Міської програми із забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  

на 2021-2023 роки 

4414 Управління молоді та 

спорту (за пропозицією  

депутата 

К.Шамардіної) 

С.Колодяжний, 
т.в.о. заступника міського 

голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 

17.  Про надання Ілясовій Т.Г. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 6/3 

4054 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата А.Ларіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

18.  Про передачу у власність Драгомирецькому Є.В. у 

власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому 

(напроти будинків № 30-а, 32-а) 

4303 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата І.Захарова) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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19.  Про затвердження земельної ділянки  

по просп. Перемоги, 12, право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

3872 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата Р.Розгачова) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

20.  Про надання ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)  

по вул. Яновського, 65/52 

4220 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата М.Бєжана) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

21.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницький від 20.02.2018 № 1546  

4392 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата В.Смірнова) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

22.  Про передачу Тригорлому С.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева  

(біля будинку № 55) 

3855 

 — //— — //— 

23.  Про надання Коваленко Н.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля  

будинку № 11/11, корп. 6) 

4322 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата О.Цертія) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

24.  Про продаж приватному підприємству приватній 

виробничій фірмі «Ацинус» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Великій 

Перспективній, 63 

4460 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

секретаря міської ради 

А.Табалова) 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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25.  Про надання КП «Управління будинками МРМК» 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 50 

4276 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

міського голови 

А.Райковича) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

26.  Про надання КП «ЖЕО № 2» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Михайлівській, 56 

 

4277 

— //— — //— 

27.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 18.08.2020 № 3392 

  

4409 

 — //— — //— 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Людмила МАСЛО 


