
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   
від 15 травня 2020 року          № 33-р 

 

Про скликання двадцять першої 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, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами): 

 

1. Скликати двадцять першу сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 26 травня 2020 року о 10 годині в кімнаті № 305 

(приміщення міської ради). 

 

2. На розгляд сесії внести питання згідно з проєктом порядку денного 

двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення двадцять першої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання з розміщенням такої інформації на 

веб-сайті міської ради, та забезпечити технічний супровід проведення засідання 

міської ради електронною системою голосування «Рада-В». 

 

4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького» забезпечити дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення засідання  

міської ради. 

 

5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Міської ради міста 

Кропивницького повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска.  
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6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Андрія ТАБАЛОВА. 

 

 

 

Міський голова               Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло 35 83 92 



                            ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

двадцять першої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

                   

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Назва питання 
Ім’я та прізвище,  

посада доповідача 

1.  3932 

Про звільнення у 2020 році окремих категорій осіб від оплати вартості 

адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького 

Сергій Коваленко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

2.  3993 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                        

від 31 січня 2019 року № 2280 «Про затвердження Програми реалізації вимог 

Закону України «Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки» 

Сергій Коваленко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

3.  3966 
(доопрацьований) 

Про утворення управління інформаційних технологій Міської ради міста 

Кропивницького 

Світлана Балакірєва, 
начальник відділу кадрової роботи 

4.  3974 
Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків  

від абонентської плати за користування квартирними телефонами 

Віктор Житник, 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

5.  3985 

Про надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель  

по вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 

Олег Колюка, 
начальник управління комунальної 

власності 

6.  4071 
(доопрацьований) 

Про затвердження Положення про управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького в новій редакції 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

7.  3930 
Про передачу демонтованих матеріалів Тетяна Савченко, 

т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

8.  3987 
Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького житлового приміщення 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

9.  3988 
Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762  

«Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки 

руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 



10.  3989 
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» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

11.  3992 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2014 року № 2774  

«Про затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 

2014-2019 роки» 

Ірина Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

12.  4049 
(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» 

Сергій Білокінь, 
начальник управління капітального 

будівництва 

13.  4056 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760  

«Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки» 

Юлія Вовк, 
начальник управління соціальної 

підтримки населення 

14.  4057 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2022 роки» 

Юлія Вовк, 
начальник управління соціальної 

підтримки населення 

15.  3931 

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2019 році Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки 

16.  4069 
регуляторний акт 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки 

17.  4070 
регуляторний акт 

Про встановлення розмірів ставок єдиного податку Тетяна Ломова, 
в.о. директора департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальника управління 

економіки 

18.   РІЗНЕ  
 


