
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
від 07 березня 2019 року         № 26-р 

 
 

Про скликання п’ятнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання: 

 

 1. Скликати п’ятнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 19 березня 2019 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення  

міської ради). 

 

 2. На розгляд сесії винести питання згідно з проектом порядку денного 

п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

 3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по 

роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп'ютерного 

забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста 

через друковані засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради                     

про скликання та проведення п’ятнадцятої сесії Міської ради                                                    

міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  24 03 14 



                            ПРОЕКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

                  станом на 11.03.2019 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Табалов А.О., 

секретар міської ради 

2.   

Про звіти голів постійних комісій Міської ради міста Кропивницького Пропозиція голів постійних 

комісій міської ради 
 

Гамальчук М.П. 

Линченко М.Д. 

Зайченко В.В. 

3.   

Про інформацію керівника ТОВ «Екостайл» з приводу ситуації, яка склалась із 

вивозом сміття в місті, відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2266 «Про депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.» 

Макаров С.О., 
директор ТОВ «Екостайл» 

4.  2671 
Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад 

Шамардіна К.О., 
голова МФО «Рівні можливості» 

5.  2437 
Про затвердження Положення про відділ з питань праці Міської ради міста 

Кропивницького у новій редакції 

Рибак М.А., 
начальник відділу з питань праці 

6.  2438 

Про передачу майна  Шишко О.М., 
начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими 

органами 

7.  2444 
Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

8.  2446 

Про передачу паливно-мастильних матеріалів Коваленко С.М., 
начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 



9.  2696 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

10.  2699 
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від             

20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

11.  2450 
(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони 

здоров’я 

12.  2451 
(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони 

здоров’я 

13.  2457 
(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Центральна міська лікарня                    

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони 

здоров’я 

14.  2458 
(доопрацьований) 

Про припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони 

здоров’я 

15.  2459 
(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони 

здоров’я 

16.  2453 
Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в районі 

вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому         

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

містобудування та архітектури 

17.  2496 

Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в                 

м. Кропивницькому у жилі будинки 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

містобудування та архітектури 

 

18.  2684 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

 

Білокінь С.В., 
начальник управління 

капітального будівництва 

19.  2445 

Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 



20.  2447 

Про затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм 

власності, які попадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків» 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

21.  2673 

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17 січня 2017 року                    

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-                    

2021 роки» 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

22.  2460 

Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

23.  2448 

Про надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів 

Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

24.  2441 

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

25.  2698 
(доопрацьований) 

Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

26.  2697 

Про встановлення ставок туристичного збору на території міста 

Кропивницького 

Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

27.  2681 
(доопрацьований) 

Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста 

Кропивницького в новій редакції 

Морква М.О., 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

28.  2454 

Про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки 

Вовенко О.А., 
начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 



29.  2442 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                   

від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2018-2020 роки» 

Вовенко О.А., 
начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

30.  2685 
(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

31.   РІЗНЕ 
 


