
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 грудня 2021 року       № 1058 

 

 

Про затвердження порядку денного 

дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування           

в Україні», статей 17, 20, 21, 22, 31 Регламенту Кропивницької міської ради 

восьмого скликання, розпорядження міського голови від 06.12.2021 № 9-р   

«Про скликання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого 

скликання», враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань 

місцевого самоврядування, прав і свобод людини, депутатської етики та 

регламенту від 09.12.2021, з питань бюджету та податкової політики                           

від 14.12.2021, з питань житлово-комунального господарства та транспорту                

від 15.12.2021, депутатки міської ради В.Яремчук, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              16 грудня 2021 року  № 1058 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 
реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та 

прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів Кропивницької міської 

ради 
 

Депутати міської ради 

 
О.Колюка, 

секретар міської ради 

2.  Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2022 рік 
906 

доопрацьований 
Фінансове управління Л.Бочкова, 

начальник управління 

3.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради 

від 22 грудня 2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької 

міської територіальної громади на 2021 рік» 

936 
доопрацьований 

-//- -//- 

4.  Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року              

№ 105 «Про затвердження Комплексної програми розвитку 

житлово-комунального господарства та безпеки 

дорожнього руху в місті Кропивницькому                                  

на 2021-2025 роки» (зі змінами) 

973 
доопрацьований 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

житлово-комунального 

господарства та 

транспорту, 

голова комісії – В.Рубан) 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

5.  Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у                                      

м. Кропивницькому на 2021–2024 роки  (в новій редакції) 

612 
доопрацьований 

Управління  

транспорту та зв’язку 

В.Житник, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35328-pr_rish_906_26-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35434-pr_rish_906_02-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35408-936-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35525-936-20211206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35686-973-20211215.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35720-973-20211215.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33459-612-20210723.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35454-pr_rish_612_03-12-2021.pdf
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6.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 

міської дружини міста Кропивницького                                    

на 2022-2024 роки 

905 
доопрацьований 

Міська дружина В.Федоров, 
начальник міської 

дружини 

7.  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) 

904 
доопрацьований 

Департамент 

соціальної політики 

Ю.Вовк, 
директор 

департаменту 

8.  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) 

937 
доопрацьований 

-//- -//- 

9.  Про повноваження Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради щодо затвердження тарифів на соціальні 

послуги 

920 -//- -//- 

10.  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»  (зі змінами) 

907 

Департамент надання 

адміністративних 

послуг 

О.Нікітенко, 
директор 

департаменту 

11.  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») 

 

919 

Управління молоді та 

спорту 

В.Гурський, 
начальник управління 

12.  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» 

 

965 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35271-pr_rish_905_24-11-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35562-pr_rish_905_08-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35277-pr_rish_904_24-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35636-904-20211214.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35398-937-20211201-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35588-937-20211209.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35375-920-20211130.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35332-pr_rish_907_26-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35374-919-20211130.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35422-pr_rish_965_01-12-2021.pdf
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13.  Про передачу майна 
902 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

В.Лєвашов, 
завідувач сектору 

14.  Про розроблення детального плану території в районі 

вулиці Металургів, смт Нове 901 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

15.  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 

903 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

16.  Про надання пільг зі сплати земельного податку                

у 2022 році 
921 -//- -//- 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради від 02 лютого 

2021 року № 93 «Про затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто» на 

2021-2023 роки»  (зі змінами) 

968 

Управління з питань 

запобігання і 

виявлення корупції  
(за пропозицією постійної 

комісії з питань місцевого 

самоврядування, прав і 

свобод людини, 

депутатської етики та 

регламенту, 

голова комісії –

М.Линченко) 

О.Шишко,  
начальник управління 

18.  Про реорганізацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

969 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань 

житлово-комунального 

господарства та 

транспорту, 

голова комісії – В.Рубан) 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35221-pr_rish_902_18-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35211-pr_rish_901_17-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35247-903-20211122.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35420-921-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35543-pr_rish_968_07-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35592-969-20211209.pdf
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19.  Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до 

Президента України, Голови Верховної Ради України, 

Прем’єр-міністра України та голови Національної служби 

здоров’я України щодо фінансового незабезпечення 

додаткових гарантій для медичних працівників галузі 

«Охорона здоров’я» м. Кропивницького у 2022 році 

б/н 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією постійної 

комісії з питань бюджету 

та податкової політики, 

голова комісії – Д.Бірець) 

О.Макарук, 
начальник управління 

20.  Про передачу з комунальної в державну власність 

земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 21-а 

972 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутатки міської ради 

В.Яремчук) 
 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

21.  Про надання Нікітіну О.В. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Пушкіна (біля будинку № 45) 

313 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

22.  Про надання Федоренко Л.П. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Завадівському до перехрестя з вулицею 

Кільцевою 
 

373 

-//- -//- 

23.  Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення та обслуговування скверу «Молодіжний» 

794 

-//- -//- 

24.  Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» у постійне користування земельної ділянки для 

розміщення скверу Праведників народів світу 

795 

-//- -//- 

25.  Про надання згоди на прийняття з державної до 

комунальної власності Кропивницької міської 

територіальної громади земельної ділянки по                              

вул. Вокзальній 

963 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35682-pr_rish_972_15-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31792-pr_rish_313_07-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32751-pr_rish_373_09-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34711-pr_rish_794_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34712-pr_rish_795_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35429-pr_rish_963_01-12-2021.pdf
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26.  Про поновлення ТОВ НВФ «ЕКОЦЕНТР» договору оренди 

землі по вул. Аджамській, 29 
825 -//- -//- 

27.  Про припинення Шутці В.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Острівській, 2 
931 -//- -//- 

28.  Про надання Шутці В.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Острівській, 2 

932 -//- -//- 

29.  Про надання ТОВ «Омега-Моторс» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по просп. Винниченка 

966 

-//- -//- 

30.  Про надання Шамардіній К.О. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по просп. Винниченка, 2 

967 

-//- -//- 

31.  Про внесення змін до рішення міської ради  від 18.08.2020 

№ 3381     (технічна помилка в прізвищі) 

964 
-//- -//- 

32.  Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2020 

№ 3591     (ВАТ «Кіровоградгаз», технічна помилка) 

798 
-//- -//- 

33.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління  

апарату міської ради              Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34990-pr_rish_825_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35393-931-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35394-932-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35423-966-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35428-967-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35430-pr_rish_964_01-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34715-pr_rish_798_21-10-2021.pdf

