
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 20 лютого 2018 року       № 1446 
 

Про внесення змін та доповнень  

до порядку денного десятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

Райковича А.П., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп та голів постійних комісій від 19.02.2018, постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності від 19.02.2018, депутата міської ради Шамардіна О.С., 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни та доповнення до порядку денного десятої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1179 ,,Про 

затвердження порядку денного десятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання” (з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями 

міської ради від 27 листопада 2017 року № 1235, від 19 грудня 2017 року              

№ 1249, від 15 лютого 2018 року № 1399), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

десятої сесії (VІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання, які додаються; 

виключити з порядку денного десятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання проекти рішень (пункти 158-164,                     

166-171, 175), які додаються. 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            20 лютого 2018 року 

№ 1446 
 

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії  (VІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

 сьомого скликання 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про внесення доповнення до рішення Міської ради 

міста Кропивницького «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року            

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху                       

в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки»  
 

 

Постійна комісія 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

енергозбереження та 

комунальної власності 

Зайченко В.В., 
голова постійної комісії, 

депутат міської ради 

2. Про внесення доповнення до рішення Міської ради 

міста Кропивницького «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року        

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького                                          

на 2017-2021 роки»  

 

 

Постійна комісія 

міської ради з питань 

житлово-комунального 

господарства, 

енергозбереження та 

комунальної власності 

Зайченко В.В., 
голова постійної комісії, 

депутат міської ради 
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3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 04.09.2017 № 1128 («Про надання КП 

«Електротранс» Кіровоградської міської ради» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Університетському, 3») 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 
 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            20 лютого 2018 року 

№ 1446 
 

ЗМІНИ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

(за пропозицією управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Міської ради міста Кропивницького) 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

158. Про передачу Єрофеєву В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 58)                          
(інвалід ІІ групи) 

644 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

159. Про передачу Борисенкову В.І. в оренду земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку             

№ 13, корп. 2)  
1256 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

160. Про передачу Профатилу О.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку      

№ 12-а)  
1436 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

161. Про передачу Поліщуку Р.В. в оренду земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 

1437 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

162. Про передачу Гарасимяку П.М. в оренду земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12) 

1438 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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163. Про передачу Кірілову Я.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13) 

1439 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

164. Про передачу Татарченку В.Ю. в оренду земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 122 

1440 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

166. Про передачу Медведєву О.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку     

№ 28, корп. 5) 

1443 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

167. Про передачу Медведєву Ю.П. в оренду земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи              

№ 20)  

1444 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

168. Про передачу Дзінзюрі І.М. в оренду земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи           

№ 20)  

1445 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

169. Про передачу Кірічкову В.І. в оренду земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи             

№ 20)  

1446 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

170. Про передачу Вітюк Л.Є. в оренду земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)  

1447 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

171. Про передачу Рудику О.П. в оренду земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20) 

1448 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

175. Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)  1603 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


