
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 15 лютого 2018 року       № 1399 

 

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 14.02.2018, постійної комісії міської ради 

з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

комунальної власності від 13.02.2018, депутатів міської ради                  

Зайченка В.В., Цертія О.М., Дриги В.В., Шамардіна О.С., Ларіна А.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), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

десятої сесії (V засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються); 

виключити з порядку денного десятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання пункти 245, 276 (додаються). 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            15 лютого 2018 року 

№ 1399 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії  (V засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про результати діяльності Кіровоградської місцевої 

прокуратури на території м. Кропивницького                   

за 2017 рік 

 

Кіровоградська 

місцева прокуратура 
Прокопчук Д.В., 

керівник Кіровоградської 

місцевої прокуратури 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження 

Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки» 

1672 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління  

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 

1673 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління  

4. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності «Безпечне місто»                              

на 2017-2020 роки»   

1671 

Сектор з питань 

запобігання і 

виявлення корупції та 

взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
завідувач сектора 



 2 

5. Про затвердження перспективного плану роботи 

міської ради на 2018 рік 

 

1617 
(доопрацьований) 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

6. Про затвердження Міської програми “Молодь” на 

2018 - 2020 роки 
1613 

Відділ сім’ї та 

молоді 

управління молоді та 

спорту 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

7. Про затвердження Міської програми підтримки сімей                              

на 2018- 2020 роки 
1614 

Відділ сім’ї та 

молоді 

управління молоді та 

спорту 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

8. Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки 
1615 

Відділ сім’ї та 

молоді 

управління молоді та 

спорту 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

9. Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на 2018 - 2020 роки 

1616 

Відділ сім’ї та 

молоді 

управління молоді та 

спорту 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

10. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про 

міський бюджет на 2018 рік» 

1663 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

11. Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького 

на 2018-2020 роки 

1607 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

12. Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиць Генерала 

Родимцева, Родникової, між провулком Курінним та 

СТ «Аграрник» у місті Кропивницькому ПрАТ 

«Кіровоградобленерго» 

1677 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Цертія О.М.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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13. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради  від 23 лютого 2016 року № 85 «Про 

затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кропивницького на 2016 – 2018 роки»  

1610 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

14. Про безоплатну передачу завершеного будівництвом 

зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області 

1655 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

15. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження 

Програми інформатизації та електронного 

самоврядування «Електронне місто»                                 

на 2016-2018 роки» 

1620 

Відділ 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Бабаєва О.В., 
начальник відділу 

16. Про затвердження Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками міської ради та 

виконавчого комітету міста Кропивницького                 

на 2018 рік 

1628 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

17. Про затвердження Комплексної програми діяльності 

міської дружини міста Кропивницького на 2018 рік 1631 
Міська дружина Федоров В.П., 

командир міської 

дружини 

18. Про виконання Програми управління комунальним 

майном на 2017 рік 1653 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

19. Про затвердження Програми управління комунальним 

майном на 2018 рік 1641 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

21. Про передачу майна військовій частині А1840 

1635 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 
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22. Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2018 рік 
1648 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

23. Про затвердження Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кропивницького на 2018 

рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки 
1652 

(доопрацьований) 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

24. Про затвердження Програми зайнятості населення            

м. Кропивницького на 2018-2020 роки 
1662 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

25. Про затвердження передавальних актів 

1657 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

26. Про надання у 2018 році пільг щодо сплати 

державного мита за видачу певних видів документів 1666 
(доопрацьований) 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

27. Про розгляд висновку громадської антикорупційної 

експертизи 
1658 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

28. Про перейменування комунального підприємства 

«Ринково-побутові послуги» Кіровоградської міської 

ради» та затвердження Статуту в новій редакції 
780 

(доопрацьований) 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту 

29. Про перейменування комунального підприємства 

«Елегант М» та затвердження Статуту в новій редакції 
788 

(доопрацьований) 

Департамент з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Паливода А.А., 
директор департаменту 
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30. Про звіт щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення               

за 2017 рік 1659 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

31. Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки 1645 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

32. Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у                           

м. Кропивницькому на 2018-2019 роки 

1654 

Управління розвитку 

транспорту та 

зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

33. Про затвердження Статуту комунального 

підприємства «Управління будинками Міської ради 

міста Кропивницького» 

1650 

КП «Управління 

будинками» 
Кучер М.М., 
директор КП 

34. Про затвердження тимчасового Порядку призначення 

керівників закладів освіти міста Кропивницького за 

результатами конкурсного відбору 

1651 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

35. Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями                            

м. Кропивницького 
1660 

Головного управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

36. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 06 червня 2014 року № 3163 «Про 

затвердження схем організації дорожнього руху 

вулицями міста Кіровограда» 

1661 

Головного управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління житлово-

комунального 

господарства 

37. Про звільнення окремих категорій осіб від оплати 

вартості деяких адміністративних послуг, яка 

зараховується до бюджету міста Кропивницького 

1664 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

38. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 10 жовтня 2017 року № 1144 «Про передачу 

майна» 

1665 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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39. Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді               

м. Кропивницького на 2018 рік 
1667 

Міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

40. Про заходи щодо забезпечення регіональної мовної 

політики в місті Кропивницькому 1619 
Депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

Капітонов С.І. 

Капітонов С.І., 
депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

41. Про затвердження Програми розвитку мікрорайонів на                                

2018 – 2020 роки та Положення про витрачання коштів 

міського бюджету, передбачених на фінансування цієї 

Програми 

1629 

Група депутатів 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Бойко С.В., 
депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

42. Про порядок оприлюднення інформації про діяльність 

комунальних підприємств Міської ради міста 

Кропивницького 

1656 

Депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

Цертій О.М. 

Цертій О.М., 
депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

43. Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького 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 

44. Про внесення змін до рішення міської ради міста 

Кропивницького 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 

45. Про передачу ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду 

земельної ділянки по вул. Аджамській 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Дриги В.В.) 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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46. Про звільнення від сплати земельного податку             

на 2018 рік 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

47. Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам (25 пунктів) 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

48. Про припинення Куриленко І.А. права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Жадова, 27, 

корп. 3, кв. 76 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Ларіна А.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            15 лютого 2018 року 

№ 1399 
 

 

ЗМІНИ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

245. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля овочевого ринку), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
1297 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

276. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17.01.2017 № 804 

1324 

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 


