
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 13 жовтня 2020 року       № 3632 
 

Про затвердження доповнень 

до порядку денного двадцять другої  

сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», статей 20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського 

голови А.Райковича, Новенської селищної ради міста Кропивницького, 

депутатів міської ради О.Краснокутського, О.Артюха, О.Цертія, В.Шутки, 

В.Смірнова, Ю.Деркаченка, С.Капітонова, В.Бєлова, Міська рада                         

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного двадцять другої сесії  

(ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 18 серпня 2020 року № 3305  

«Про затвердження порядку денного двадцять другої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання» (з урахуванням змін та доповнень, 

внесених рішеннями міської ради від 08 вересня 2020 року № 3435,                         

від 06 жовтня 2020 року № 3535), що додаються. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            13 жовтня 2020 року  № 3632 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

двадцять другої сесії (ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

 

ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного двадцять другої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

1.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3136 «Про 

реорганізацію комунального некомерційного 

підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка» 

Міської ради міста Кропивницького» 

 

4406 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Л.Кудрик, 
заступник начальника 

управління 

2.  Про внесення змін до показників бюджету селища 

Нового на 2020 рік (код бюджету 11201401000) 

4463 

Фінансове управління 
спільно з 

Новенською 

селищною радою 
(за пропозицією 

Новенської селищної 

ради) 

І.Глушаєва, 
адміністратор Новенської 

селищної ради 
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3.  Про затвердження Фьодорову А.С. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по пров. 

Вузькому, 6 

4234 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата 

О.Краснокутського) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

4.  Про надання ОСББ «Рідний дім 30» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по                 

вул. Волкова, 30 

4305 
(доопрацьований) 

— //— — //— 

5.  Про надання ОСББ «Переможець 21» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування по                    

вул. Генерала Жадова, 21 (корп. 2, 3) 

4306 
(доопрацьований) 

— //— — //— 

6.  Про надання Вовку О.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20) 

3840 
— //— — //— 

7.  Про передачу Журилу І.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля                

будинку № 18) 

4238 
— //— — //— 

8.  Про передачу Богушевському В.П. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(біля будинку № 20, корп. 1) 

3983 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата О.Артюха) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

17.11.2016 № 680 («Про надання КП “Кіровоград – 

Благоустрій” Кіровоградської міської ради» дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування лісопарку “Бєляєвський”) 

3943 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата О.Цертія) 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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10.  Про передачу ПП «АЗС-БУДЦЕНТР» земельної 

ділянки в оренду по вул. Лавандовій, 27-а 

4407 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата 

 В.Шутки) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

11.  Про надання Михайлову В.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32,               

корп. 3) 

3647 

— //— — //— 

12.  Про перейменування вулиці Декабристів 4372 Управління культури 

і туризму 
(за пропозицією  

депутата  

В.Смірнова) 
 

А.Назарець, 
начальник управління 

13.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам 

4172 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата 

Ю.Деркаченка) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

14.  Про надання КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування скверу «Молодіжний» 

4469 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

С.Капітонова) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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15.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на 

розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 

3219 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата 

 В.Бєлова) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

16.  Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                

№ 3510100000:41:342:0014) 

б/н Депутат міської ради 

О.Цертій 
(за пропозицією  

депутата  

О.Цертія) 

 

О.Цертій, 
депутат міської ради 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Людмила МАСЛО 


