
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 07 травня 2019 року        № 2468 

 

Про затвердження змін та доповнень  

до порядку денного п’ятнадцятої 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 Зайченка В.В., Краснокутського О.В., 

Волкожі Т.П., Шамардіна О.С., Кріпака С.В., Ларіна А.С., Дриги В.В., 

депутатські запити депутатів Бєжана М.М., Краснокутського О.В. та заяву 

депутата Маламена Г.С., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити зміни та доповнення до порядку денного п’ятнадцятої 

сесії (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 19 березня 2019 року № 2417                            

,,Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради                    

міста Кропивницького сьомого скликання” (додаються). 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням Міської ради міста Кропивницького 

            від 07 травня 2019 року  № 2468 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

п’ятнадцятої сесії  (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

 

ВИКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ  

з порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

124. Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29 

 

2781 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

133. Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою шляхом зміни цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Братиславській, 

7-в  (біля заводу «Гідросила») 

2783 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

1.  Про безоплатну передачу завершених будівництвом 

зовнішніх водопроводів у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області 

2427 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Білокінь С.В., 
начальник управління 

2.  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» 

2840 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Білокінь С.В., 
начальник управління 

3.  Про затвердження напрямів діяльності та заходів, що 

будуть виконуватись виконавчими органами місцевого 

самоврядування та комунальними підприємствами 

міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки               

на 2019-2021 роки 

2709 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради                          

від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки» 

2878 
(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

5.  Про внесення змін до рішення Міської ради                    

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

 

2839 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

6.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР» у новій редакції 
2717 

Управління культури 

і туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

управління 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради                          2722 Департамент з питань Морква М.О., 
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від 10 червня 2016 року № 309 «Про затвердження 

Плану дій сталого енергетичного розвитку                           

м. Кіровограда на період до 2020 року» 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

8.  Про виконання Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та основні 

напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 2018 рік 
2864 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

9.  Про звільнення на 50 % від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами членів сімей 

військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов’язків в Республіці Афганістан 

2710 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

10.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення дитячої міської 

поліклініки № 1 

2715 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

11.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

2716 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

12.  Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору  
2719 

(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

13.  Про затвердження передавального акту 
2803 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

14.  Про затвердження істотних умов енергосервісного 

договору за об’єктом – дитяча міська поліклініка № 1 
2828 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

15.  Про затвердження передавального акту 
2854 

(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

 

Макарук О.О., 
начальник управління 

16.  Про затвердження передавального акту 2855 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

17.  Про скасування рішення Міської ради міста 2735 Депутат міської ради Цертій О.М., 
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Кропивницького від 12.07.2018 № 1750 «Про 

затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель міста Кропивницького 

Кіровоградської області» 

Цертій О.М. депутат міської ради 

18.  Про встановлення транспортного податку на 2020 рік 2299 
(доопрацьований) 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Житник В.П., 
начальник управління 

19.  Про звільнення осіб з інвалідністю I та II груп по зору 

на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами 

 

2826 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Житник В.П., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про 

затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у                                 

м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції)» 

2838 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Житник В.П., 
начальник управління 

21.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної 

власності м. Кропивницького, які підлягають 

приватизації 
2829 

(доопрацьований) 

Управління 

комунальної 

власності 

 

Колюка О.С., 
начальник управління 

22.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 29 листопада 2005 року № 1567 «Про прийняття до 

комунальної власності територіальної громади  

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28» 

2841 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

23.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» у новій 

редакції 2857 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

24.  Про внесення змін та доповнення до рішення міської 2672 Головне управління Савченко Т.М., 
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ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки» 

 

(доопрацьований) житлово-

комунального 

господарства 

т.в.о. начальника 

Головного управління 

25.  Про внесення змін 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» 

2842 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

26.  Про затвердження Програми відшкодування частини 

суми (тіла) кредитів, залучених ОСББ, ЖБК міста 

Кропивницького на впровадження енергоефективних 

заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 

2019-2022 роки 

 

2863 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

27.  Про внесення змін до Комплексної схеми розміщення 

архітектурних типів тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності в                         

м. Кропивницькому 

2843 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

28.  Про внесення змін до Генерального плану міста 

Кіровограда (Кропивницького) та Плану зонування 

території міста Кіровограда (Кропивницького) 

 

2844 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

29.  Про затвердження Програми боротьби з амброзією 

полинолистою на території міста Кропивницького на 

2019-2023 роки 

2982 Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією  

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

30.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 2674 Головне управління Савченко Т.М., 
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Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 «Про 

затвердження Програми розвитку та збереження 

зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-

2021 роки» 

(доопрацьований) житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією  

депутата  

Зайченка В.В.) 

т.в.о. начальника 

Головного управління 

31.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

б/н 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією  

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

32.  Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня                      

2017 року № 760 

б/н 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією  

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

33.  Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 90/14 

2856 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

34.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 15 березня 2017 року № 830 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин у місті 

Кропивницькому на 2017-2019 роки» 
2932 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

35.  Про внесення змін до рішень міської ради   (нормативна 3005 Управління земельних Вовенко О.А., 
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грошова оцінка) відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

начальник управління 

36.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

2280 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

37.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 2708 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

38.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 27.11.2018 № 2163 («Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки по                                

вул. Автолюбителів, 1») 

2705 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

39.  Про внесення змін до рішення міської ради                          

від 20.02.2018 № 1490 («Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому») 

2706 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
Начальн ик управління 
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40.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Андріївській (біля автостоянки по                                

вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

2695 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

41.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

27.11.2018 № 2158 («Про затвердження земельної ділянки по 

вул. Генерала Жадова (напроти магазину «АТБ-маркет»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні») 

2827 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутатів 

Шамардіна О.С., 

Кріпака С.В.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

42.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

2742 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

43.  Про продаж ТОВ «Український центр томотерапії» 

земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру) 

2825 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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44.  Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 06.09.2018 № 1826 («Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 23) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом») 

2998 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

45.  Про внесення змін до рішення міської ради                                

від 26.04.2018 № 1679 («Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом») 

2999 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

46.  Про внесення змін до рішення міської ради                             

від 20.02.2018 № 1514 («Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу 

права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Пацаєва (біля магазину «Анталія») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом») 

3000 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

47.  Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду 

земельної ділянки по вул. Соборній, 23-а 

3003 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Ларіна А.С.) 

 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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48.  Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду 

земельної ділянки по просп. Інженерів 

3004 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Ларіна А.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

49.  Про внесення змін до договору оренди землі                             

від 22.09.2009 № 204 

б/н Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Ларіна А.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

50.  Про передачу Бродській О.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7) 

2835 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Зайченка В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

51.  Про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Квітковій (біля будинку № 1-а) 

2701 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

52.  Про надання ОСББ «Перемога-24» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по просп. Перемоги 

2238 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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53.  Про надання КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 

розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова б/н 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.МАСЛО 


