
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

про проведення консультацій з громадськістю у формі  

публічного громадського обговорення (зустрічі з громадськістю)  

з питань забудови, облаштування центральної вул. Металургів, смт Нове 

 

          Відповідно до наказу начальника відділу з питань інфраструктури 

Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради від 09 червня                           

2021 року № 14 «Про проведення громадських обговорень», Новенський 

старостинський округ  міської ради повідомляє про проведення громадських 

обговорень (зустрічі з громадськістю) стосовно вирішення питання забудови, 

облаштування центральної вул. Металургів, смт Нове. 

 

         Ініціатором зустрічі є:  

постійна комісія Кропивницької міської ради з питань екології, земельних 

відносин та комунальної власності (голова комісії – Яремчук В.С.) 

 

Зміст матеріалів, винесених на обговорення: проєкти рішень міської 

ради, а саме: 

№ 4375 «Про надання Політаєву В.І. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Металургів,                          

смт Нове»; 

№ 4376 «Про надання Скрипці О.С. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Металургів,                          

смт Нове»; 

№ 4377 «Про надання Скрипці О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Металургів,                          

смт Нове». 

Проєкти рішень розміщено на офіційній сторінці Кропивницької міської 

ради в мережі Інтернет за адресою: http://www.kr-rada.gov.ua в рубриці 

«Проєкти рішень Міської ради». 

 

Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій та 

зауважень з питань забудови, облаштування центральної вул. Металургів,                   

смт Нове. 

 

Соціальні групи населення та заінтересовані сторони: громадськість                     

смт Нове, посадові особи місцевого самоврядування виконавчих органів 

Кропивницької міської ради, представники інститутів громадянського 

суспільства, фахівці у галузі землеустрою, архітектури та містобудування. 

 

Можливі наслідки для різних соціальних груп населення та 

заінтересованих сторін: проведення індивідуальної забудови вул. Металургів 

смт Нове. 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/


Способи забезпечення участі в обговоренні: публічне громадське 

обговорення (зустріч з громадськістю). 

 Зустріч з громадськістю відбудеться 23 червня 2021 року о 15.00 у залі 

засідань Новенського старостинського округу Кропивницької міської ради за 

адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Металургів, буд. 3.                           

 

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції громадські 

обговорення відбудуться з дотриманням відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів в умовах карантину. 

 

Контактна особа: Шаповал Олена Сергіївна, тел. 30 25 45. 

Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного 

листування: snove@krmr.gov.ua 

Письмові пропозиції надсилати за адресою: вул. Металургів, 3, каб. 5,              

смт Нове, м. Кропивницький, відділ з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу Кропивницької міської ради. 

 

Оприлюднення результатів обговорення: 30 червня 2021 року.  

 

mailto:snove@krmr.gov.ua

