
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 12 травня 2022 року         № 1232 

 

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), враховуючи пропозиції секретаря 

міської ради О.Колюки, постійних комісій міської ради з питань бюджету та 

податкової політики, з питань екології, земельних відносин та комунальної 

власності від 10 травня 2022 року, з питань охорони здоров'я, освіти, 

соціальної політики, культури та спорту від 11 травня 2022 року, депутатки 

міської ради О.Ткаченко, 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 рішеннями міської ради від 04 лютого 

2022 року № 1091, від 18 лютого 2022 року № 1221 та від 24 лютого 2022 року 

№ 1225), а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного       

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

що додаються. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              12 травня 2022 року  № 1232 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

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

восьмого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про депутатський запит групи депутатів «Міжфракційне 

депутатське об’єднання «РІВНІ МОЖЛИВОСТІ» 
 

Група депутатів 

«Міжфракційне 

депутатське 

об’єднання «РІВНІ 

МОЖЛИВОСТІ» 
 

Н.Чередніченко, 
депутатка міської ради 

2. Про заяву Кропивницької міської ради «Про засудження 

агресії російської федерації проти України та підтримку 

територіальної цілісності і суверенітету України» б/н 

Секретар міської 

ради 

О.Колюка 
(за пропозицією 

О.Колюки) 
 

О.Колюка, 
секретар міської ради 

3. Про звернення депутатів до керуючого Кіровоградською 

єпархією УПЦ митрополита Кіровоградського і 

Новомиргородського Іоасафа, керівників релігійних 

організацій УПЦ міста Кропивницького 
б/н 

Група депутатів 

«Міжфракційне 

депутатське 

об’єднання «РІВНІ 

МОЖЛИВОСТІ» 

(за пропозицією 

депутатки 

О.Ткаченко) 

 

О.Ткаченко, 
депутатка міської ради 
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4. Про інформацію керівника Кропивницької окружної 

прокуратури Кіровоградської області про результати 

діяльності на території міста Кропивницького за 2021 рік б/н 

Кропивницька 

окружна 

прокуратура 

Кіровоградської 

області 

В.Ізотов, 
керівник Кропивницької 

окружної прокуратури 

Кіровоградської області 

5. Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади за 2021 рік 

 

1165 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

6. Про передачу майна 

1197 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

В.Лєвашов, 
завідувач сектору 

7. Про затвердження Порядку відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади 
1198 

доопрацьований 

Департамент з 

питань 

економічного 

розвитку 

Т.Ломова, 
в.о. директора 

департаменту 

8. Про затвердження Порядку розроблення галузевих 

(комплексних) програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання 

1199 
доопрацьований 

-//- -//- 

9. Про затвердження положень про департамент з питань 

економічного розвитку Кропивницької міської ради та 

управління земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кропивницької міської ради 

1200 
доопрацьований 

-//- -//- 

10. Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 

у 2021 році 
1094 

доопрацьований 
-//- -//- 

11. Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитку по просп. Університетському, 21 

1201 

Юридичне 

управління 

Д.Татарко, 
заступник начальника 

управління - начальник 

відділу представництва 
інтересів в судах 

юридичного управління 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36485-pr_rish_1165_09-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36996-pr_rish_1197_15-04-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37024-pr_rish_1198_22-04-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37143-pr_rish_1198_03-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37025-pr_rish_1199_22-04-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37198-pr_rish_1199_11-05-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37052-pr_rish_1200_27-04-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37147-pr_rish_1200_03-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36345-1094-20220128.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36488-pr_rish_1094_09-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37063-pr_rish_1201_27-04-2022_1.pdf
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12. Про передачу матеріальних цінностей 

1203 

Управління з 

питань запобігання 

і виявлення 

корупції 

О.Шишко, 
начальник управління 

13. Про створення комунального закладу  (Кропивницький 

міський соціальний гуртожиток) 
1207 

доопрацьований 
Управління 

освіти 

Л.Костенко, 
начальник управління 

14. Про звільнення у 2022 році окремих категорій осіб від 

оплати вартості адміністративної послуги, яка 

зараховується до бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади 

1166 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг 

А.Шевченко, 
перший заступник 

директора департаменту 

15. Про перейменування управління Державного 

архітектурно-будівельного контролю Міської ради міста 

Кропивницького та затвердження Положення в новій 

редакції 1195 

Управління 

Державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю 

О.Костюкова, 
заступник начальника 

управління – начальник 

відділу інспекційної 
роботи та дозвільних 

процедур управління 

Державного архітектурно-

будівельного контролю 

16. Про звіт за 2021 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення                              

на 2021-2023 роки 1066 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

17. Про передачу виконавчому комітету міської ради 

повноважень щодо управління комунальним майном на 

період дії правового режиму воєнного стану 

1208 
доопрацьований 

Управління 

комунальної 

власності 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань екології, 

земельних відносин 

та комунальної 

власності, 

голова комісії – 

В.Яремчук) 

А.Пасенко, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37037-pr_rish_1203_25-04-2022_.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37134-pr_rish_1207_29-04-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37184-pr_rish_1207_10-05-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36546-pr_rish_1166_11-02-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36764-23_02_2022-pr-rish-1195.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36186-pr_rish_1066_19-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37148-pr_rish_1208_03-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37189-pr_rish_1208_10-05-2022.pdf
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18. Про перейменування вулиць та площі 

1209 
доопрацьований 

Управління 

культури і 

туризму 
(за пропозицією 

постійної комісії 

 з питань охорони 

здоров'я, освіти, 

соціальної політики, 

культури та спорту, 

голова комісії – 

Н.Чередніченко) 
 

А.Назарець, 
начальник управління 

19. Про пільги внутрішньо переміщеним особам у закладах 

культури 

1210 

Управління 

культури і 

туризму 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету 

та податкової 

політики, 

голова комісії – 

Д.Бірець) 
 

А.Назарець, 
начальник управління 

20. Про організацію роботи Кропивницької міської ради, її 

виконавчих органів, комунальних підприємств та закладів 

під час збройної агресії російської федерації проти України 

б/н 
доопрацьований 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету 

та податкової 

політики, 

голова комісії – 

Д.Бірець) 

 

В.Лєвашов, 
завідувач сектору 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37170-pr_rish_1209_05-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37178-pr_rish_1209_09-05-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37174-pr_rish_1210_06-05-2022.pdf
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21. Про надання КП «ЖЕО № 4» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

1204 Управління 

земельних відносин 
та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

22. Про надання КП «ЖЕО № 3» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 

1205 

-//- -//- 

23. Про надання ТОВ «НВК РОСТОК-КІВ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по проїзду Аджамському 

1206 -//- -//- 

24. РІЗНЕ    

 

 

 

 

Начальник управління  

апарату міської ради             Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37125-pr_rish_1204_28-04-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37126-pr_rish_1205_28-04-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37124-pr_rish_1206_28-04-2022.pdf

