
 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 лютого 2019 року        № 2307 

 

Про внесення змін та доповнень 

до порядку денного чотирнадцятої 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 Ларіна А.С., Шамардіна О.С., Табалова А.О.,        

Волкова І.В., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни та доповнення до порядку денного чотирнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого 

рішенням міської ради від 31 січня 2019 року № 2265 ,,Про затвердження 

порядку денного чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання”, а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного 

чотирнадцятої сесії (ІІ засідання)  Міської ради  міста Кропивницького сьомого 

скликання (додаються); 

виключити з порядку денного чотирнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання пункти 97, 112 (додаються). 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

Ірина Каменська 24 15 37 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Міської ради міста Кропивницького 

від 07 лютого 2019 року 

№ 2307 
 

 

 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

чотирнадцятої сесії (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

№ 

реєстрації 

проекту 

 

Відповідальні за 

підготовку 

 

ПІБ та посада 

доповідача 
  рішення   

1. Про  внесення   змін   до   рішення   Міської   ради  

міста Кропивницького від 06.11.2018 № 1964 «Про 

уповноваження» 

 

 
 

2679 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

   депутата  

   Шамардіна О.С.)  

2. Про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового  

призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої 

фабрики) 

 

 
 

2593 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

   Ларіна А.С.)  
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3. Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 

«ЖБК «ІНГУЛ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)     меж     земельної     ділянки      по    

вул. Вокзальній, 20, корп. 1 

 

 
 

2239 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Табалова А.О.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

 

 

 
 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького Л.МАСЛО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Міської ради міста Кропивницького 

від 07 лютого 2019 року 

№ 2307 
 

ЗМІНИ ЩОДО ВИКЛЮЧЕННЯ ПИТАНЬ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 
Назва питання 

№   

реєстрації 

проекту 

рішення 

 
Відповідальні за 

підготовку 

 
ПІБ та посада 

доповідача 

97. Про передачу Духовній Ю.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Великій  Перспективній  (біля  

будинку № 16/9) 

 
2540 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

112. 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 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

 

 
 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького Л.МАСЛО 


