КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2020 року

№2

Про затвердження порядку денного
першої сесії Кропивницької міської ради
восьмого скликання
Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, статей 17, 18, 20, 21, 22, 33 Регламенту Міської ради міста
Кропивницького сьомого скликання, враховуючи інформацію Кропивницької
міської
територіальної
виборчої
комісії
Кропивницького
району
Кіровоградської області щодо результатів виборів 25 жовтня 2020 року,
пропозиції міського голови А.Райковича, Кропивницька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити порядок денний першої сесії Кропивницької міської ради
восьмого скликання (додається).

Міський голова

Людмила Масло 35 83 92

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кропивницької міської ради
04 грудня 2020 року № 2

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання
№
з/п

Назва питання

№
реєстрації
проєкту
рішення

Кропивницька міська
територіальна виборча
комісія
Кропивницького
району Кіровоградської
області

Інформація Кропивницької міської територіальної
виборчої
комісії
Кропивницького
району
Кіровоградської області про результати виборів
Кропивницького міського голови і визнання його
повноважень

1.

2.
3.

Інформація Кропивницької міської територіальної
виборчої
комісії
Кропивницького
району
Кіровоградської області про результати виборів
депутатів Кропивницької міської ради Кропивницького
району Кіровоградської області VIII скликання і
визнання повноважень депутатів
Про інформацію Кропивницької міської територіальної
виборчої
комісії
Кропивницького
району
Кіровоградської області щодо результатів виборів
25 жовтня 2020 року
Про перейменування
Про звільнення Табалова А.О.

Відповідальні за
підготовку

Управління апарату
міської ради

4507
4566
доопрацьований

Юридичне
управління
Відділ кадрової
роботи

Ініціал та прізвище,
посада доповідача
Т.Буземська,
голова виборчої комісії

А.Райкович,
міський голова

М.Смаглюк,
начальник управління

А.Райкович,
міський голова
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4.
5.
6.
7.
8.

Про обрання секретаря Кропивницької міської ради
восьмого скликання
Про звільнення Денисенка С.П.
Про затвердження Положення про старосту (у новій
редакції)
Про затвердження на посаді Марченко Л.М.
Про виконання рішення суду

4567
2

3402
доопрацьований

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Про кількісний та персональний склад Виконавчого
комітету Кропивницької міської ради восьмого
скликання
Про звільнення Грабенка О.В.
Про звільнення Паливоди А.А.
Про звільнення Бондаренко А.В.
Про затвердження на посаді Мосіна О.В.
Про затвердження на посаді Вергуна О.С.
Про затвердження на посаді Бєжана М.М.
Про затвердження на посаді Колодяжного С.О.
Про затвердження на посаді Балакірєвої С.М.

Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Юридичне
управління
Відділ кадрової
роботи
Юридичне
управління
Загальний відділ

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

М.Смаглюк,
начальник управління

А.Райкович,
міський голова

М.Смаглюк,
начальник управління

А.Райкович,
міський голова

Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи
Відділ кадрової
роботи

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова

А.Райкович,
міський голова
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Про затвердження умов оплати праці міського голови
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)
Про внесення змін до рішення міської ради
від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження
Програми
розвитку
галузі
охорони
здоров’я
м.Кропивницького на 2017-2020 роки»
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)» (зі змінами)
Про надання дозволу КП «Електротранс» Міської ради
міста Кропивницького» на придбання автобусів на
умовах фінансового лізингу
Про договір поруки

4519

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»

О.Господарикова,

начальник управління

Управління охорони
здоров’я

начальник управління

начальник відділу

Л.Бочкова,

доопрацьований

4520

О.Макарук,

доопрацьований

Управління розвитку
транспорту та
зв’язку

В.Житник,
начальник управління

4462
доопрацьований

4524
доопрацьований

4525
доопрацьований

24.

Відділ
бухгалтерського
обліку
Фінансове
управління

4569

Управління розвитку
транспорту та
зв’язку
Управління розвитку
транспорту та
зв’язку
Управління
соціальної підтримки
населення

В.Житник,
начальник управління

В.Житник,
начальник управління

Ю.Вовк,
начальник управління
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25.

26.

27.

28.

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»
Про затвердження Регламенту Центру надання
адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»
міста Кропивницького
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 20192021 роки»
Про передачу майна військовій частині А2077

4522

4367
доопрацьований

4565

Про передачу майна
4483

30.

31.

Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста
Кропивницького з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2020 рік
Про затвердження Плану діяльності Кропивницької
міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2021 рік

С.Білокінь,
начальник управління

доопрацьований

4417
29.

Управління
капітального
будівництва

4482
доопрацьований

4568

Департамент надання
адміністративних
послуг
Департамент надання
адміністративних
послуг

С.Коваленко,
директор департаменту

С.Коваленко,
директор департаменту

Сектор мобілізаційної
В.Лєвашов,
роботи та
завідувач сектору
територіальної
оборони
Сектор мобілізаційної
В.Лєвашов,
роботи та
завідувач сектору
територіальної
оборони
Департамент з питань
Н.Рахуба,
економічного
директор департаменту –
начальник управління
розвитку, торгівлі та
економіки
інвестицій
Департамент з питань
Н.Рахуба,
економічного
директор департаменту –
начальник управління
розвитку, торгівлі та
економіки
інвестицій
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32.

33.

Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3140 «Про
затвердження Програми розвитку земельних відносин у
місті Кропивницькому на 2020-2022 роки»
Про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406,
1407, 1408
(№ 1405 «Про затвердження Міської програми
“Молодь” на 2018-2020 роки», № 1406 «Про затвердження Міської
програми підтримки сімей на 2018-2020 роки», № 1407 «Про
затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на
2018-2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської цільової
соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2018-2020 роки»)

34.

О.Вовенко,
начальник управління

Управління молоді
та спорту

начальник управління

С.Колодяжний,

Управління
містобудування та
архітектури

т.в.о. начальника
управління

4546
доопрацьований

Про внесення змін до рішення міської ради
від 28 квітня 2011 року № 473 («Про затвердження
Комплексної програми внесення змін до генерального плану міста
Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда),
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій
і графічній формі, плану зонування території міста Кіровограда та
детального плану території міста Кіровограда (першочерговість
розроблення плану червоних ліній магістральних вулиць міста
Кіровограда та планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в
двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)»)

35.

4523
доопрацьований

Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного
середовища

І.Мартинова,

4443

РІЗНЕ

Начальник управління
апарату міської ради

Людмила МАСЛО

