
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 18 лютого 2022 року       № 1221 

 

Про внесення доповнень  

до 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, 28, 31 Регламенту Кропивницької міської 

ради восьмого скликання (зі змінами), розпорядження міського голови              

від 17.02.2022 № 11-р «Про проведення третього засідання дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання», Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької 

міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням Кропивницької 

міської ради від 16 грудня 2021 року № 1058 «Про затвердження порядку 

денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання»                

(з урахуванням доповнень, внесених рішенням міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1091 «Про внесення доповнень до порядку денного дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання»), а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного       

дев’ятої сесії (ІІІ засідання) Кропивницької міської ради восьмого скликання,                    

що додаються. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  35 83 93 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

             Рішення Кропивницької міської ради 

             18 лютого 2022 року № 1221 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

до порядку денного дев’ятої сесії (ІІІ засідання) Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 944                                

«Про затвердження Програми територіальної оборони 

та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2022-2024 роки» 

1169 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

Ю.Копецький, 
т.в.о. завідувача сектору 

2. Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади на 

2022 рік» 

1170 

Фінансове 

управління 
Л.Бочкова, 

начальник управління 

3. Про передачу в оренду частини комплексу будівель 

площею 5523,4 кв.м по вул. Ганни Дмитрян, 1 1171 

Управління 

комунальної 

власності 

А.Пасенко, 
начальник управління 

 
 

Т.в.о. начальника управління  

апарату міської ради             Ірина КАМЕНСЬКА 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36622-pr_rish_1169_17-02-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36623-pr_rish_1170_17-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36621-pr_rish_1171_17-02-2022.pdf

