
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 21 січня 2021 року         №  1-р 

 

 

Про скликання другої сесії 

Кропивницької міської ради 

восьмого 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 постанови 

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 та доповненнями),      

від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

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

 

 1. Скликати другу сесію Кропивницької міської ради восьмого 

скликання 02 лютого 2021 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 

міської ради). 

 

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

другої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання (додається). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення другої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання з розміщенням такої інформації в засобах 

масової інформації, на вебсайті 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 сесії                 

міської ради. 
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 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Кропивницької 

міської ради повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 

 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло   35 83 92 



                            ПРОЄКТ 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

другої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
                  станом на 26.01.2021 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Назва питання 
Власне ім’я та прізвище,  

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка, 

секретар міської ради 

2.  155 
доопрацьований 

Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення 

підвищення тарифів на електроенергію, природний газ та інші комунальні 

послуги для населення 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 
економіки 

3.  62 
доопрацьований 

Про затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого скликання Марина Смаглюк, 
начальник юридичного управління 

4.  88 
доопрацьований 

Про затвердження графіків прийому виборців депутатами Кропивницької 

міської ради восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів  

та приймальнях політичних партій 

Людмила Масло, 
начальник управління апарату  

міської ради 

5.  89 
Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021 рік Людмила Масло, 

начальник управління апарату  

міської ради 

6.  
93 

доопрацьований 

Про структуру та загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької 

міської ради      (положення роздано депутатам) 
Світлана Балакірєва, 

керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

7.  94 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня     

2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади 

на 2021 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

8.  5 
Про перейменування фінансового управління та затвердження Положення про 

фінансове управління Кропивницької міської ради 
Любов Бочкова, 

начальник фінансового управління 

9.  11 

Про перейменування департаменту надання адміністративних послуг та 

затвердження Положення про департамент надання адміністративних послуг 

Кропивницької міської ради 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

10.  19 
Про перейменування управління комунальної власності та затвердження 

Положення про управління комунальної власності Кропивницької міської ради 
Алла Пасенко, 

начальник управління комунальної 
власності 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30521-155-20210119.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30573-pr_rish_155_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30143-pr_rish_62_17-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30491-pr_rish_62_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30334-pr_rish_88_05-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2021&m=1#subdocs30334
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30336-pr_rish_89_05-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30370-pr_rish_93_11-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30584-93-20210122.pdf,
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30388-94-20210112.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30619-pr_rish_94_27-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29943-5-20201207.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29970-pr_rish_11_09-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30006-19-20201214.pdf


11.  22 
доопрацьований 

Про перейменування управління містобудування та архітектури та затвердження 

Положення про управління містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради в новій редакції 

Ірина Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

12.  96 
доопрацьований 

Про перейменування відділу з питань інфраструктури Новенського 

старостинського округу Міської ради міста Кропивницького та затвердження 

Положення про відділ з питань інфраструктури Новенського старостинського 

округу Кропивницької міської ради 

Ірина Глушаєва, 
начальник відділу з питань 

інфраструктури Новенського 

старостинського округу 

13.  97 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                         

від 14 лютого 2020 року № 3099  («Про припинення Новенської селищної ради 

шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького») 

Ірина Глушаєва, 
начальник відділу з питань 

інфраструктури Новенського 

старостинського округу 

14.  14 

Про перейменування управління з питань захисту прав дітей Міської ради 

міста Кропивницького та затвердження Положення про управління з питань 

захисту прав дітей Кропивницької міської ради 

Тетяна Тимоховська, 
начальник управління з питань 

захисту прав дітей 

15.  10 
Про звільнення від сплати державного мита Тетяна Тимоховська, 

начальник управління з питань 

захисту прав дітей 

16.  13 
доопрацьований 

Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку Кропивницької міської ради 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій – начальник управління 
економіки 

17.  
23 

доопрацьований 

Про перейменування управління культури і туризму та затвердження 

Положення про управління культури і туризму Кропивницької міської ради 

в новій редакції 

Анна Назарець, 
начальник управління культури і 

туризму 

18.  98 
доопрацьований 

Про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та затвердження Положення у новій 

редакції 

Олег Вовенко, 
начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

19.  103 
доопрацьований 

Про перейменування управління капітального будівництва та затвердження 

Положення про управління капітального будівництва Кропивницької міської 

ради в новій редакції 

Сергій Білокінь, 
начальник управління капітального 

будівництва 

20.  
16 

доопрацьований 

Про перейменування управління охорони здоров'я та затвердження Положення 

про управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради у новій редакції 
Оксана Макарук, 

начальник управління охорони 

здоров’я 

21.  
17 

доопрацьований 

Про затвердження передавального акта (Клінічна дитяча міська поліклініка) Оксана Макарук, 
начальник управління охорони 

здоров’я 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30040-pr_rish_22_15-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30341-22-20210105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30409-pr_rish_96_13-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30594-96-20210122.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30411-97-20210114.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30433-pr_rish_97_15-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29989-pr_rish_14_11-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29963-10-20201209.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29980-pr_rish_13_10-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30499-pr_rish_13_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30042-pr_rish_23_15-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30410-pr_rish_23_13-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30420-98-20210114.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30608-pr_rish_98_26-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30458-103-20210116.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30626-pr_rish_103_27-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29993-pr_rish_16_11-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30564-pr_rish_16_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29994-pr_rish_17_11-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30565-pr_rish_17_21-01-2021.pdf


22.  58 
Про перейменування управління освіти та затвердження Положення про 

управління освіти Кропивницької міської ради в новій редакції 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

23.  18 
Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в 

закладах освіти м. Кропивницького на 2021 рік 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

24.  7 
доопрацьований 

Про перейменування управління транспорту та зв'язку та затвердження 

Положення про управління транспорту та зв’язку Кропивницької міської 

ради в новій редакції 

Віктор Житник, 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

25.  8 
доопрацьований 

Про перейменування комунального підприємства «Електротранс» 

Кропивницької міської ради» та затвердження Статуту в новій редакції 

Віктор Житник, 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

26.  
20 

доопрацьований 

Про перейменування управління молоді та спорту та затвердження 

Положення про управління молоді та спорту Кропивницької міської ради у 

новій редакції 

Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління 

молоді та спорту 

27.  21 
доопрацьований 

Про перейменування комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» 

Міської ради міста Кропивницького» та затвердження Статуту в новій редакції 
Катерина Черкасська, 

заступник начальника управління 

молоді та спорту 

28.  
6 

доопрацьований 

Про перейменування Головного управління житлово-комунального господарства 

та затвердження Положення про Головне управління житлово-комунального 

господарства Кропивницької міської ради в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

29.  76 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВАРІЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та 

затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

30.  77 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

31.  78 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» 

та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 

2005» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

32.  79 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «БЛАГОУСТРІЙ» 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій 

редакції 

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

житлово-комунального господарства 

33.  80 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМТСВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА 

МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30054-58-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30005-18-20201214.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29950-pr_rish_7_08-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30494-pr_rish_7_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29951-pr_rish_8_08-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30446-8-20210115.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30034-pr_rish_20-15-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30362-pr_rish_20_11-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30035-pr_rish_21-15-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30607-pr_rish_21-26-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29949-6-20201208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30275-76-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30276-77-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30277-78-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30278-79-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30279-80-20201230.pdf


34.  81 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МІСЬКСВІТЛО» 

МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій 

редакції 

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

житлово-комунального господарства 

35.  82 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» та затвердження Статуту в новій редакції 
Тетяна Савченко, 

т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

36.  83 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

37.  84 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

38.  85 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

39.  86 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

40.  87 
доопрацьований 

Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження Статуту в новій редакції 

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

житлово-комунального господарства 

41.  125 
Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УПРАВЛІННЯ 

БУДИНКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження 

Статуту в новій редакції 

Микола Кучер, 
директор КП «Управління 

будинками міської ради» 

Профільні програми на 2021-2023 (24, 25) роки 
 

42.  91 
доопрацьований 

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 

43.  92 
доопрацьований 

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» 

Юлія Вовк, 
начальник управління соціальної 

підтримки населення 

44.  4461 
доопрацьований 

Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в місті 

Кропивницькому на 2021-2024 роки 

Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління 

молоді та спорту 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30280-81-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30281-82-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30282-83-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30283-84-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30421-85-20210114.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30284-86-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30285-87-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30489-pr_rish_125_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30354-91-20210106-E2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30375-91-20210112.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30355-92-20210106.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30592-92-20210122.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29197-pr_rish_4461_07-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29984-pr_rish_4461_10-12-2020.pdf


45.  4547 
доопрацьований 

Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021–2023 роки Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління 

 молоді та спорту 

46.  4548 
доопрацьований 

Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021–2023 роки Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління  

молоді та спорту 

47.  4549 
доопрацьований 

Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 

2021–2023 роки 

Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління  

молоді та спорту 

48.  63 

Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня          

2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

Катерина Черкасська, 
заступник начальника управління 

молоді та спорту 

49.  4457 
доопрацьований 

Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я на  

2021-2025 роки 

Оксана Макарук, 
начальник управління охорони 

здоров’я 

50.  4511 
доопрацьований 

Про затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2021-2023 роки 

Олександр Шишко, 
начальник відділу з питань запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

51.  
4521 

доопрацьований 
Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів міської 

ради на 2021-2023 роки 

Людмила Масло, 
начальник управління апарату 

 міської ради 

52.  4564 
Про затвердження Програми розвитку освіти міста Кропивницького на 2021-

2025 роки 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

53.  
95 

доопрацьований 

Про затвердження Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 

2021-2025 роки 

Анна Назарець, 
начальник управління культури і туризму 

54.  4466 
доопрацьований 

Про затвердження Програми розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кропивницькому на 2021-2023 роки 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки 

55.  4467 
доопрацьованого 

Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки 

56.  4468 
доопрацьований 

Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 

2021-2023 роки 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник 
управління економіки 

57.  4481 
доопрацьованого 

Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2021-2024 роки 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник 

управління економіки 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29834-pr_rish_4547_24-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30579-pr_rish_4547_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29835-pr_rish_4548_24-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30497-pr_rish_4548_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29836-pr_rish_4549_24-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30581-pr_rish_4549_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30238-63-20201228.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29165-pr_rish_4457_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30273-4457-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29574-4511-20201105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30403-4511-20210113.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29692-4521-20201111.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30340-pr_rish_4521_05-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29855-4564-20201126.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30394-pr_rish_95_13-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30572-pr_rish_95_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29215-pr_rish_4466_12-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30377-4466-20210112.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29220-pr_rish_4467_13-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30376-4467-20210112.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29216-pr_rish_4468_12-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30382-4468-20210112.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29231-pr_rish_4481_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30374-4481-20210112.pdf


58.  3 
доопрацьований 

Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого значення 

на 2021-2023 роки 

Олег Вовенко, 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

59.  4458 
доопрацьований 

Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту 

та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021 - 2023 роки 

Віктор Житник, 
начальник управління розвитку транспорту 

та зв’язку 

60.  90 
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 

61.  4441 
доопрацьований 

Про внесення доповнень до рішення Міської ради міста Кропивницького від 25 

серпня 2020 року № 3347 «Про внесення доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 14 лютого 2020 року № 3143 «Про продовження терміну дії 

Програми та внесення змін і доповнень до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263»  (Програма оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому) 

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

житлово-комунального господарства 

62.  154 
доопрацьований 

Про затвердження Комплексної програми розвитку житлово-комунального 

господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-

2025 роки 

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

житлово-комунального господарства 

63.  4 
доопрацьований 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

Кропивницької міської територіальної громади об’єктів житлово-комунального 

господарства, житлового фонду та основних засобів, які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади смт Нового 

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

житлово-комунального господарства 

64.  75 
Про безоплатну передачу завершеної реконструкції каналізаційного колектора по 

вул. Ельворті у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області 

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

житлово-комунального господарства 

65.  74 
Про передачу майна Віктор Лєвашов, 

завідувач сектору мобілізаційної 
роботи та територіальної оборони 

66.  124 

Про прийняття до комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади програмного забезпечення Порталу відкритих даних 

Кропивницького 

Оксана Бабаєва, 
начальник управління 

інформаційних технологій 

 

 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29912-3-20201202.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30423-pr_rish_3_14-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29167-pr_rish_4458_02-10-2020_16-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30614-4458-20210127.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30344-90-20210105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30597-pr_rish_90_25-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29125-4441-20200930.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29494-pr_rish_4441_30-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30519-154-20210119.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30635-pr_rish_154_27-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29928-4-20201203.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30365-4-20210111.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30274-pr_rish_75_30-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30262-74-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30474-pr_rish_124_16-01-2021_2.pdf


ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Учасники АТО (дозволи) 

67.  3888 
доопрацьований 

Про надання Данилюку В.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по проїзду Євгена Березняка (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0027) 

68.  3946 
Про надання Зайцю О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Луньовському 

Учасники АТО (передача, власність) 

69.  4167 
доопрацьований 

Про передачу Герасимчуку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1) 

70.  4037 Про передачу Заніздрі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Батальйонній, 40 

Приватний сектор (сервітут, передача, власність) 

71.  156 Про врегулювання земельних відносин    (встановлення земельного сервітуту) 

72.  4038 Про передачу Коломієць О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 17 

73.  4235 
Про передачу Сьогіній С.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській            

(біля будинку № 3-а) 

74.  4296 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (33 пункти) 

75.  4107 
Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа, 25 

(кадастровий № 3510100000:48:413:0033) 

76.  4108 
Про передачу Волчковій А.О. безоплатно у власність земельної ділянки між вулицями Якуба Коласа,         

Петра Чубинського та Сковороди  (кадастровий № 3510100000:48:413:0033) 

77.  4109 
Про передачу Волчкову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки між вулицями Якоба Коласа,            

Петра Чубинського та Сковороди  (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033) 

78.  4110 
Про передачу Мерко Я.Р. безоплатно у власність земельної ділянки між вулицями Якоба Коласа, Петра 

Чубинського та Сковороди (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0033) 

79.  3471 Про передачу Лисканичу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Алтайському, 28 

Індивідуальне садівництво (передача) 

80.  4096 Про передачу Журавці О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глинки 

81.  4042 Про передачу Алієвій Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а) 

82.  4043 Про передачу Маєвській В.С. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 12) 

83.  4097 Про передачу Кравченку В.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Верещагіна, 1 

84.  4166 
Про передачу Хитрій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глинки 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26736-pr_rish_3888_09-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26888-3946-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27884-pr_rish_4167_09-06-2020_12-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27388-4037-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30522-pr_rish_156_19-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27389-4038-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28149-4235-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28298-pr_rish_4296_29-07-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27598-pr_rish_4108_29-04-2020_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27598-pr_rish_4108_29-04-2020_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27599-pr_rish_4109_29-04-2020_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27600-pr_rish_4110_29-04-2020_30-04-2020_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/25586-pr_rish_3471_01-11-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27537-4096-20200424.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27393-4042-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27394-4043-20200331.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27538-pr_rish_4097_16-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27883-4166-20200609.pdf


Садові товариства (передача) 

85.  3831 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах   (12 пунктів) 

86.  4164 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах    (9 пунктів) 

Оренда (передача) 

87.  4257 
доопрацьований 

Про передачу Карпову А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а 

88.  2977 Про передачу ТОВ «Євробудлайн» в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2 

89.  3050 
доопрацьований 

Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (0,5022 га) 

90.  3051 
доопрацьований 

Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (3,0494 га) 

91.  3654 
Про затвердження Фісенку Н.В. технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Корольова, 2 та передача її в оренду 

92.  3655 Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж 

93.  3779 Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-к 

94.  3780 Про передачу Моленді Н.А. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-л 

95.  4215 Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 34) 

96.  4272 Про передачу ТОВ «Депот Нафтаком» в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 9-а 

97.  4273 Про передачу ТОВ «Катков К» в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 9-а 

98.  4311 Про передачу ПП «А ПЛЮС Я» в оренду земельної ділянки по вул. Андріївській, 2-а 

Зміна цільового призначення (дозволи) 

99.  3581 
доопрацьований 

Про надання УСБУ дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Миколи Левицького, 71/24 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

100.  4082 
Про затвердження ТОВ «ПОЖЕЖНОТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА» проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 10) 

Постійне користування (затвердження, передача) 

101.  4090 
Про передачу КП «МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20 

Аукціони (затвердження) 

102.  4454 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Винниченка, 1-в та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26565-pr_rish_3831_21-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27881-4164-20200609.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28189-4257-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23409-pr_rish_2977_23-04-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23674-3050-20190524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23675-3051-20190524.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26048-3654-20191206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26049-3655-20191206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26478-pr_rish_3779_15-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26479-pr_rish_3780_15-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28101-4215-20200713.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28253-4272-20200724.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28254-4273-20200724.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28390-4311-20200807.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/25853-3581-20191122.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27492-4082-20200408.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27531-pr_rish_4090_16-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29162-pr_rish_4454_02-10-2020.pdf


Оренда (дозволи) 

103.  4254 

Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на перехресті вул. Івана Сірка та провулку, який з’єднує вул. Івана Сірка та           

вул. Яворницького 

104.  4180 
Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по бульвару Студентському  (біля будинку № 4-а) 

105.  4220 
Про надання ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52 

Приватний сектор (дозволи, власність) 

106.  4076 
доопрацьований 

Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
(5 пунктів) 

107.  4129 
доопрацьований 

Про надання Гречці П.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 21 

Індивідуальне садівництво (дозволи, власність) 

108.  4192 
Про надання Шишко О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Мінській (біля будинку № 110) 

Постійне користування (дозволи, відновлення меж) 

109.  4274 
Про надання ТОВ «АЛІОТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Олександрійське шосе, 8 

110.  3705 
Про надання ДП «УКРКОНВЕРСБУД» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по вул. Космонавта Попова, 9 

Інвентаризація землі (дозволи) 

111.  4078 
Про надання Кропивницькій районній раді Кіровоградської області дозволу на проведення інвентаризації 

земель по вул. Кільцевій, 34, вул. Олега Паршутіна, 13-а та по вул. Степняка-Кравчинського, 28 

Поділ (дозволи) 

112.  2652 
Про надання ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 205 

Відмови 

113.  4073 
доопрацьований 

Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (5 пунктів) 

114.  3958 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (5 пунктів) 

115.  4515 

Про відмову Дахну О.М. у наданні дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28186-4254-20200717.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27917-pr_rish_4180_16-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28115-4220-20200715.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27913-pr_rish_4176_16-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27666-pr_rish_4129_13-05-2020_12-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28018-pr_rish_4192_25-06-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28276-4274-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26238-3705-20191221.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27488-4078-20200408.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22334-pr_rish_2652_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27483-4073-20200818.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26900-3958-20200525.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29584-pr_rish_4515_06-11-2020.pdf


Внесення змін 

116.  4105 
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.03.2020 № 3251  («Про надання 

Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кропивницького, 119») 

117.  3663 
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 08.10.2019 № 2957  («Про поновлення 

договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому») 

118.  4453 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 05.03.2020  № 3179  («Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «Мініма»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні») 

119.  4473 
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.08.2020  № 3379  («Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

120.  4499 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького 

121.  4512 
Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2020 № 3604  («Про надання Кіровоградському обласному 

шкірно-венерологічному диспансеру дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 1») 

122.   РІЗНЕ 
 

 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27589-4105-20200428.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26059-3663-20191206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29161-pr_rish_4453_02-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29236-pr_rish_4473_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29521-pr_rish_4499_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29581-pr_rish_4512_06-11-2020.pdf

