РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від 06 грудня 2021 року

№ 9-р

Про скликання дев’ятої сесії
Кропивницької міської ради
восьмого скликання
Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22 Регламенту
Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи постанову
Кабінету Міністрів України 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 дев’яту сесію Кропивницької міської ради восьмого
скликання 16 грудня 2021 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення
міської ради).
2. На розгляд сесії винести питання згідно з проєктом порядку денного
дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання (додається).
3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати
депутатів про дату скликання та проведення дев’ятої 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
Кропивницької міської ради» 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

Ірина Каменська 35 83 93

Андрій РАЙКОВИЧ

ПРОЄКТ

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання
станом на 09.12.2021

№
з/п

№
реєстрації
проєкту
рішення

Про депутатські запити депутатів міської ради

1.
2.
3.
4.

Назва питання

6.
7.

8.

9.

Олег Колюка,
секретар міської ради

906

Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік

936
доопрацьований

612
доопрацьований

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня
2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної
громади на 2021 рік»
Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту
та зв’язку у м. Кропивницькому на 2021–2024 роки (в новій редакції)

864
905
доопрацьований

904
доопрацьований

937
доопрацьований

920

Любов Бочкова,
начальник фінансового управління

доопрацьований

Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки
5.

Власне ім’я та прізвище,
посада доповідача

Любов Бочкова,
начальник фінансового управління

Віктор Житник,
начальник управління
транспорту та зв’язку

Оксана Бабаєва,
начальник управління
інформаційних технологій

Про затвердження Комплексної програми діяльності міської дружини міста
Кропивницького на 2022-2024 роки
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» (зі змінами)
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» (зі змінами)
Про повноваження Виконавчого комітету Кропивницької міської ради щодо
затвердження тарифів на соціальні послуги

Валерій Федоров,
начальник міської дружини

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної
політики

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної
політики

Юлія Вовк,
директор департаменту соціальної
політики

10.

11.

907

919

12.

965

13.

902

14.

15.

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280
«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України «Про
адміністративні послуги» на 2019-2021 роки»
Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради від 02 лютого
2021 року № 88, 89, 90 (№ 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021–
2023 роки», № 89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021–2023 роки»,
№ 90 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021–2023 роки»)

Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 02 лютого
2021 року № 87 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і
спорту в місті Кропивницькому на 2021–2024 роки»
Про передачу майна

901

Про розроблення детального плану території в районі вулиці Металургів,
смт Нове

903

Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми
природоохоронних заходів місцевого значення на 2021–2023 роки,
затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 101

921

Вячеслав Гурський,
начальник управління молоді та
спорту

Вячеслав Гурський,
начальник управління молоді та
спорту

Віктор Лєвашов,
завідувач сектору мобілізаційної
роботи та територіальної оборони

Про надання пільг зі сплати земельного податку у 2022 році
16.

Олександр Нікітенко,
директор департаменту надання
адміністративних послуг

Ірина Мартинова,
т.в.о. начальника управління
містобудування та архітектури

Роман Лунгол,
начальник управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного
середовища

Роман Лунгол,
начальник управління земельних відносин
та охорони навколишнього природного
середовища

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Доповідач – Лунгол Роман Станіславович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
приймаються не менш як двома третинами (28) голосів депутатів від загального складу ради (п. 17 - 18):
313
17.
373
18.

Приватний сектор (дозволи)
Про надання Нікітіну О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Пушкіна (біля будинку № 45)
Про надання Федоренко Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки по пров. Завадівському до перехрестя з вулицею Кільцевою

Рішення приймаються більшістю голосів (22):
19.
20.

21.

794
795

963

22.

917

23.

825

24.

931

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

932

966
967

964
798
922

Постійне користування (передача)
Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки для
розміщення та обслуговування скверу «Молодіжний»
Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки для
розміщення скверу Праведників народів світу
Прийняття до комунальної власності земельної ділянки
Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності Кропивницької міської територіальної
громади земельної ділянки по вул. Вокзальній
Оренда (передача)
Про передачу Пилипець І.С. земельної ділянки в оренду по вул. Ушакова, 38-б
Оренда (поновлення)
Про поновлення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» договору оренди землі по вул. Аджамській, 29
Оренда (припинення)
Про припинення Шутці В.В. права користування земельною ділянкою по вул. Острівській, 2
Поділ (дозволи)
Про надання Шутці В.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок по вул. Острівській, 2
Інвентаризація (дозволи)
Про надання ТОВ «Омега-Моторс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по просп. Винниченка
Про надання Шамардіній К.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по просп. Винниченка, 2
Внесення змін
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3381 (технічна помилка в прізвищі)
Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2020 № 3591 (ВАТ «Кіровоградгаз», технічна помилка)
Про внесення змін до рішень міської ради (земельні торги, зміна законодавства)
РІЗНЕ

