
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 22 червня 2018 року       № 1727 

 

Про внесення 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., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп та голів постійних комісій від 21.06.2018, депутатів міської ради                    

Ларіна А.С., Кріпака С.В., Демченка М.І., Ніжнікової А.О., Міська рада      

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести 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 рішеннями міської ради                      

від 24 квітня 2018 року № 1582, від 26 квітня 2018 року № 1628,                      

від 05.06.2018 № 1686), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (VІ засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            22 червня 2018 року 

№ 1727 
 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої 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 змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360    

„Про міський бюджет на 2018 рік” 1887 
Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2.  

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
1877 

(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник 

управління економіки 

Паливода А.А, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

3.  

Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у 

м. Кропивницькому на 2019 рік 
1878 

(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник 

управління економіки 

Паливода А.А, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 
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4.  

Про затвердження Положення про присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Кропивницького» 
1875 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

5.  

Про передачу комунальному підприємству 

«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького у 

постійне користування земельної ділянки по                  

просп. Університетському, 3  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Ларіна А.С.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

6.  

Про надання ТОВ «ЛНК» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Байкальській (біля міського 

сміттєзвалища)  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Ларіна А.С.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

7.  

Про затвердження земельної ділянки по                               

вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Кріпака С.В.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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8.  

Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Пашутінській (напроти супермаркету «АТБ») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Кріпака С.В.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Л. Масло 


