
 

 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 03 листопада 2020 року        № 3712 

 

Про затвердження порядку 

денного позачергової двадцять третьої 

сесії Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 

 Керуючись статтями 42, 46 Закону України «Про місцеве 

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

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, розпорядження 

міського голови від 02.11.2020 № 37-р «Про скликання позачергової сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання», враховуючи 

пропозиції міського голови А.Райковича, депутата міської ради О.Цертія, 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку від 02.11.2020 та                         

від 03.11.2020,  Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний позачергової двадцять третьої сесії Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання  (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Міської ради міста Кропивницького 

             03 листопада 2020 року № 3712 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

позачергової двадцять третьої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

 

№ 

з/п 

Назва питання № 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, посада 

доповідача 

1. 

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» 

4505 

Управління соціальної 

підтримки населення 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

бюджету, податків, 

фінансів, планування та 

соціально-економічного 

розвитку) 

Ю.Вовк, 
начальник управління 

2. 

Про внесення змін та доповнень 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» 

4506 

Управління соціальної 

підтримки населення 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

бюджету, податків, 

фінансів, планування та 

соціально-економічного 

розвитку) 

Ю.Вовк, 
начальник управління 
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3. 

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» 

4464 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

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

управління 

4. 

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» 

4465 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

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

управління 

5. 

Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 18 грудня                

2019 року № 3046 «Про бюджет міста 

Кропивницького на 2020 рік» (код бюджету 

11201100000) 
4484 

Фінансове управління 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

бюджету, податків, 

фінансів, планування та 

соціально-економічного 

розвитку) 

 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

6. 

Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання до 

Кабінету Міністрів України 

б/н 

Фінансове управління 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

бюджету, податків, 

фінансів, планування та 

соціально-економічного 

розвитку) 

 

Л.Бочкова, 
начальник управління 
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7. 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 31 січня 2019 року № 2282 «Про 

затвердження Програми забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа 

на 2019-2021 роки» 

 

 

б/н 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

бюджету, податків, 

фінансів, планування та 

соціально-економічного 

розвитку, 

депутата О.Цертія) 
 

Т.Тимоховська, 
начальник управління 

8. 

Про надання Дяченку В.М. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля будинку             

№ 1)     (учасник бойових дій) 

 

 

2899 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

міського голови 

А.Райковича) 
 

О.Вовенко, 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Людмила МАСЛО 


