
     
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від 27 квітня 2021 року         № 73 
 
 

Про проведення  

громадських слухань 
 

Відповідно до статей 140, 143 та 144 Конституції України, статей 13, 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту територіальної 

громади міста Кропивницького, затвердженого рішенням міської ради                          

від 31 січня 2019 року № 2303, враховуючи звернення з ініціативою щодо 

проведення громадських слухань Резніченко О.Ю. від 21 квітня 2021 року                       

№ Ко-4230, з метою врахування думки міської територіальної громади:  
 

1. Провести громадські слухання стосовно збереження зони відпочинку 

«Лісопарк», зупинення і заборони забудови зелених зон з багаторічними 

насадженнями 03 липня 2021 року о 14.00 на внутрішньому майданчику 

музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза за адресою: вул. Віктора Чміленка, 65         

(з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів в умовах 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2). 
 

2. На громадські слухання запрошуються члени Кропивницької міської 

територіальної громади, депутати Кропивницької міської ради, керівники 

виконавчих органів Кропивницької міської ради, представники компанії 

“Макдоналдс”, фахівці у галузі містобудування, архітектури та землеустрою. 
 

3. Створити організаційний комітет з підготовки громадських слухань 

стосовно збереження зони відпочинку «Лісопарк», зупинення і заборони 

забудови зелених зон з багаторічними насадженнями у сквері «Центральний» у 

складі згідно з додатком (далі – організаційний комітет). 
 

4. Організаційному комітету здійснити заходи щодо підготовки та 

проведення цих громадських слухань. 
 

5. Управлінню інформаційних технологій Кропивницької міської ради 

забезпечити оприлюднення даного розпорядження в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 
    

Дар’я Корець 35 83 56 



  

       Додаток  

       до розпорядження міського голови  

27 квітня 2021 року № 73 

 

СКЛАД  

організаційного комітету з підготовки громадських слухань стосовно 

збереження зони відпочинку «Лісопарк», зупинення і заборони забудови 

зелених зон з багаторічними насадженнями у сквері «Центральний»  

 

 

ГОРБЕНКО  

Оксана Анатоліївна 

̶ начальник відділу комунікацій з 

громадськістю   

 

КОЛЕСНИК  

Ірина Вікторівна 

̶ 

 

заступник начальника управління – 

начальник відділу організаційної роботи 

управління діловодства та 

організаційної роботи 

 

КОРЕЦЬ  

Дар’я Володимирівна 

̶ начальник відділу землеустрою та 

контролю за використанням земель 

управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 

середовища  

 

ПАЛИВОДА  

Надія Леонтіївна 

 

̶ ініціатор громадських слухань 

РЕЗНІЧЕНКО  

Олена Юріївна 

 

̶ ініціатор громадських слухань 

ШЕРШНЮК  

Артем Анатолійович 

̶ начальник відділу правового 

забезпечення юридичного управління  

 

ЯРЕМЧУК 

Валентина Сергіївна 

̶ депутат Кропивницької міської ради 

восьмого скликання, голова постійної 

комісії Кропивницької міської ради з 

питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності 

 

 

 

Начальник управління земельних  

відносин та охорони навколишнього  

природного середовища       Роман ЛУНГОЛ 


