
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 17 лютого 2022 року         № 11-р 
 

 

Про проведення третього засідання  

дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22, 28, 31 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи розпорядження 

міського голови від 06.12.2021 № 9-р «Про скликання дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання», від 24.01.2022 № 10-р     

«Про проведення другого засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання», рішення міської ради від 16.12.2021 № 1058                        

«Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської 

ради восьмого скликання», від 04.02.2022 № 1091 «Про внесення доповнень до 

порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання», постанову Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року           

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами): 

 

 1. Провести третє засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 18 лютого 2022 року о 12 годині в кімнаті № 305 

(приміщення міської ради). 

 

 2. На розгляд засідання сесії винести додаткові питання до порядку 

денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

(додаються). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення третього засідання дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання з розміщенням такої 

інформації в засобах масової інформації, на вебсайті міської ради та 

забезпечити технічний супровід проведення засідання сесії міської ради 

електронною системою голосування «Рада-В». 
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4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» забезпечити дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів під час проведення засідання сесії                 

міської ради. 

 

 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Кропивницької 

міської ради повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 

 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



 
 

ДОДАТКОВІ  ПИТАННЯ 

до порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
ІІІ засідання   18.02.2022 

 

                   

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Назва питання 
Власне ім’я та прізвище, 

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка, 

секретар міської ради 

2.  1169 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада 

2021 року № 944 «Про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького                   

на 2022-2024 роки» 

Юрій Копецький, 
т.в.о. завідувача сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

3.  1170 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня     

2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

4.  1171 
Про передачу в оренду частини комплексу будівель площею 5523,4 кв.м                     

по вул. Ганни Дмитрян, 1 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

5.   РІЗНЕ 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36622-pr_rish_1169_17-02-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36623-pr_rish_1170_17-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36621-pr_rish_1171_17-02-2022.pdf

