
 
У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 квітня 2018 року        № 1628 

 

Про внесення змін та доповнень  

до порядку денного дванадцятої 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., депутатів міської ради Волкожі Т.П., Розгачова Р.О., 

Рокожиці О.Л., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни та доповнення до порядку денного дванадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 29 березня 2018 року № 1552 ,,Про затвердження 

порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

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

міської ради від 24 квітня 2018 року № 1582), а саме: 

 включити та затвердити додаткове питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додається); 

виключити з порядку денного дванадцятої сесії Міської ради               

міста Кропивницького сьомого скликання пункти 77, 78, 121, 130 

(додаються). 

 

 
 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            26 квітня 2018 року 

№ 1628 
 

 

 

ДОДАТКОВЕ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії  (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16,                   

корп. 3)  (учасник АТО) 1809 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

Розгачова Р.О.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            26 квітня 2018 року 

№ 1628 
 

ЗМІНИ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

77. Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по                              

просп. Університетському (біля будинку № 25) 

1740 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

78. Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 72-б  
1741 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

121. Про надання Замші Н.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8 
950 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

130. Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди 

на яку набувається на аукціоні 
948 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


