
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 02 вересня 2022 року        № 1307 

 

Про внесення змін та 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 голови 

постійної комісії міської ради з питань екології, земельних відносин та 

комунальної власності В.Яремчук, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни та 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,                        

від 24 лютого 2022 року № 1225, від 12 травня 2022 року № 1232 та                         

від 25 серпня 2022 року № 1256), а саме: 

виключити п’ять питань та включити і затвердити додаткове питання       

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

восьмого скликання, що додаються. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              02 вересня 2022 року  № 1307 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ 

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

восьмого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада 

доповідача 

ВИКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ  

з порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

1.  Про поновлення Єгоровій А.О. договору оренди землі по 

вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18) 

1232 Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(за пропозицією 

голови постійної 

комісії з питань 

екології, земельних 

відносин та 

комунальної власності 

В.Яремчук) 
 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

2.  Про передачу Доценко Т.І. земельної ділянки в оренду по 

вул. Героїв-рятувальників, 22-в 
1228 -//- -//- 

3.  Про припинення ПП «Сфера Консалт» права користування 

земельною ділянкою по вул. Героїв-рятувальників, 3-в 
1231 

доопрацьований 
-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37586-pr_rish_1232_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37582-pr_rish_1228_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37585-pr_rish_1231_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37963-pr-rish-1231-22-08-2022.pdf
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4.  Про надання ПП «ТЕРРА 2006» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок в районі вулиць 

Михайлівської та Миколи Смоленчука 

980 -//- -//- 

5.  Про надання ПП «Балтимор» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок по вул. Великій 

Перспективній  (біля ресторану «Київ») 

1281 -//- -//- 

 

ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВЕ ПИТАННЯ 

до порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

1. Про затвердження ТДВ «М’ясокомбінат «Ятрань» 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земель по вул. Степана Чобану, 15 

1337 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 
навколишнього 

природного 

середовища 
(за пропозицією 

голови постійної 

комісії з питань 

екології, земельних 

відносин та 

комунальної власності 

В.Яремчук) 
 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління 

апарату міської ради              Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35809-pr_rish_980_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37739-pr_rish_1281_14-07-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38052-pr-rish_1337_01-09-2022.pdf

