
ПРОЄКТ  №  1400   

 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВʹЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «___» ___________ 2022 року      № ______ 

 

Про затвердження перспективного плану 

роботи міської ради на 2023 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до статей 20, 22 Регламенту Кропивницької міської 

ради, враховуючи пропозиції виконавчих органів Кропивницької міської ради, 

секретаря міської ради, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити перспективний план роботи Кропивницької міської ради  

на 2023 рік, що додається. 

 

2. Керівникам департаментів, управлінь, відділів, служб міської ради та 

виконавчого комітету міської ради забезпечити якісну підготовку питань для 

розгляду Кропивницькою міською радою та здійснювати дієвий контроль за 

виконанням прийнятих рішень. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голів постійних 

комісій міської ради та секретаря міської ради О.Колюку. 

 

 
 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

 

 
Людмила Масло 35 83 92 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Кропивницької міської ради  

«___»_____________ 2022 року № ___ 
 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

роботи міської ради на 2023 рік 

Перелік основних питань, 

які пропонується внести на розгляд міської ради 

№ 

з/п 
Назва питання Відповідальні Орієнтовний 

термін 

виконання 

1. Затвердження звіту про виконання 

бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади за 2022 рік 
 

Внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2023 рік 
 

Розгляд прогнозу бюджету 

територіальної громади  

на 2025-2026 роки 
 

Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2024 рік 
 

Фінансове 

управління 

березень  

 
 

 

протягом 

року (у разі 

потреби) 
 

серпень - 

вересень 
 

 

грудень 

2. Про внесення змін та доповнень 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» 
 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства  

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 
 

3.  Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх інженерних 

мереж у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і 

міст Кіровоградської області 

 

 Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 04 лютого 2022 року № 1096 

«Про затвердження Програми 

капітального будівництва, 

реконструкції та капітального 

Управління 

капітального 

будівництва 

ІІ, ІІІ квартал 

 

 

 

 

 

протягом 

року (у разі 

потреби) 
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ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-

культурного призначення міста 

Кропивницького на 2022-2024 роки 

4. Про внесення змін до Положення про 

управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради  

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 92 

«Про затвердження Програми 

розвитку галузі охорони здоров'я  

на 2021-2025 роки 

Управління 

охорони здоров'я 

ІІ квартал 

 

 

 

IV квартал 

5. Питання щодо регулювання земельних 

відносин 

 

 

Управління 

земельних 

відносин та 

охорони 

навколишнього 

природного 
середовища 

  щомісяця 

 

 

 

6. Про звільнення від сплати державного 

мита 

 

Управління з 

питань 
захисту прав дітей 

листопад 

 

 

7. Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25 листопада  

2021 року № 932 «Про 

затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків  

на 2022-2024 роки»   
 

 

Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

червень 

 

 

 

 

8. Про перейменування закладів освіти 

міста 

 

Про затвердження Статуту закладу 

освіти в новій редакції 

Управління освіти протягом 

року (у разі 

потреби) 

9. Про затвердження перспективного 

плану роботи міської ради на 2023 рік 

 

Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності 

депутатів міської ради  

на 2024-2025 роки 

Управління 

апарату міської 

ради 

грудень 

 

 

IV квартал 
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Про зняття з контролю окремих 

рішень Кропивницької міської ради 

 

IV квартал 

10. Питання щодо надання субвенцій, 

передачі майна та матеріально-

технічних засобів підшефним 

військовим частинам, підрозділам Сил 

територіальної оборони ЗСУ та 

Кропивницькому міському 

територіальному центру 

комплектування та соціальної 

підтримки 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

відповідно 

до плану 

щомісячних 

асигнувань 

11. 

 

Про внесення змін до рішень 

Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 88, 89, 90  

 

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 затвердження Міських програм 

на 2024-2026 роки, відповідно до 

завдань і повноважень управління 

молоді та спорту Кропивницької 

міської ради  

Управління молоді 
та спорту 
 

 

ІV квартал 

 

 

 

ІV квартал 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ІV квартал 

 
 

 

12. Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Кропивницького» 

 

Управління 

персоналу 

серпень 

 

 

13. Внесення змін до рішення міської 

ради від  04  лютого  2022 року  

№ 1097 «Про затвердження Програми 

цифрового розвитку  

на 2022-2024 роки» 

Управління 

інформаційних 

технологій  

протягом 

року (у разі 

потреби) 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про звіт щодо здійснення державної 

регуляторної політики у 2022 році 

 

Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку 

міста Кропивницького на 2024 рік та 

основні напрями розвитку на 2025 і 

2026 роки 

 

Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у                  

м. Кропивницькому на 2024-2026 роки 
 

Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. 

Кропивницького на 2024-2026 роки  
 

Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кропивницького  

на 2024-2026 роки 

 

Про затвердження Плану діяльності 

Кропивницької міської ради з 

підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2024 рік 

Департамент з 

питань 

економічного 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лютий 

 

 

листопад 

 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

листопад 

 

 

 

листопад 

 

 

 

 

листопад 

15. Про внесення змін до Програми 

соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій 

населення Кропивницької міської 

територіальної громади  

на 2023-2025 роки 

 

Про внесення змін до Комплексної  

програми підтримки учасників 

АТО,ООС, бойових дій у зв’язку з 

військовою агресією Російської 

Федерації проти України, членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС, бойових дій у 

зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та 

вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) на 2023-2025 роки 

 

 

Департамент 

соціальної політики 

 
 

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 

 

 
 

протягом 

року (у разі 

потреби) 
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Про внесення змін до Програми 

соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді  

м. Кропивницького на 2023-2025 роки 
 

Про внесення змін до Програми 

соціальної підтримки та інтеграції 

внутрішньо переміщених осіб в місті 

Кропивницькому 
 

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 
 

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 

16. Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 16 грудня 2021 року № 1062 «Про 

затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та 

зв’язку у м. Кропивницькому  

на 2021-2024 роки (в новій редакції)» 

(зі змінами) 

Управління 

транспорту та 

зв`язку 

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 

 

17. Про внесення змін до Міської 

програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто»  

на 2021-2023 роки»  

 

Затвердження Міської програми 

профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2024-2025 роки 

Управління  з 

питань запобігання 

і виявлення 

корупції  

протягом 

року (у разі 

потреби) 

 

 

IV квартал 

18. Внесення змін до Програми 

управління комунальним майном  

на 2023-2025 роки 

Управління 

комунальної 

власності 

протягом 

року (у разі 

потреби) 

19. Про затвердження містобудівної 

документації «Історико-архітектурний 

опорний план м. Кропивницького з 

визначенням меж і режимів 

використання зон охорони пам’яток та 

історичних ареалів» (коригування) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

березень 

(І квартал) 
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Перелік основних питань, 

які пропонується розглянути на засіданнях постійних комісій 

№ 

з/п 

Назва питання Відповідальні Орієнтовний 

термін 

виконання 

1. 

 

 

 

Розгляд інформації та звіту про 

виконання бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади за 

2022 рік 
 

Інформація та звіт про виконання 

бюджету територіальної громади за                        

І квартал 2023 року 
 

Інформація та звіт про виконання 

бюджету територіальної громади за                    

І півріччя 2023 року 
 

Інформація та звіт про виконання 

бюджету територіальної громади за                    

9 місяців 2023 року 
 

Внесення змін до бюджету 

територіальної громади на 2023 рік 
 

Розгляд прогнозу бюджету 

територіальної громади  

на 2025-2026 роки 
 

Розгляд проєкту рішення міської ради 

«Про бюджет Кропивницької міської 

територіальної громади на 2024 рік» 
 

Розгляд проєкту рішення міської 

ради «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 25 листопада  

2021 року № 932 «Про затвердження 

Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків  

на 2022-2024 роки» 

 

Розгляд проєкту рішення міської ради  

«Про затвердження Програми 

забезпечення умов діяльності 

депутатів міської ради  

на 2024-2025 роки» 

Постійна комісія 

міської ради з 

питань бюджету та 

податкової політики 

 

 

березень  

 

 

 
 

травень 

 

 
 

серпень 
 
 
 

листопад 
 

 
протягом 

року (у разі 

потреби) 
 
серпень 
 
 
 
листопад-
грудень 
 
 
травень 
листопад 
 
 
 
 
 
 
 
 
листопад 
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Про внесення змін до Комплексної  

програми підтримки учасників 

АТО,ООС, бойових дій у зв’язку з 

військовою агресією Російської 

Федерації проти України, членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС, бойових дій у 

зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України 

та вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) на 2023-2025 роки 

 

 

 

 
 

2. Про внесення змін до Комплексної  

програми підтримки учасників 

АТО,ООС, бойових дій у зв’язку з 

військовою агресією Російської 

Федерації проти України, членів їх 

сімей, сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС, бойових дій у 

зв’язку з військовою агресією 

Російської Федерації проти України та 

вшанування пам’яті загиблих 

(померлих) на 2023-2025 роки 

 

Про внесення змін до Положення про 

управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради  

 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 92 

«Про затвердження Програми 

розвитку галузі охорони здоров'я  

на 2021-2025 роки 

 

Про перейменування закладів освіти 

міста 

 

Про затвердження Статуту закладу 

освіти в новій редакції 

Постійна комісія 

міської ради з 

питань охорони 

здоров’я, 

освіти, соціальної 

політики, культури 

та  спорту  

протягом 

року (у разі 

потреби) 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про надання дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

(власність, оренда, постійне 

користування) 

 

Про надання дозволів на 

розроблення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

(власність, оренда, постійне 

користування) 

 

Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та передача їх у 

власність, оренду, постійне 

користування 

 

Про затвердження технічних 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок та передача їх у 

власність, оренду 

 

Про надання дозволів на проведення 

експертної грошової оцінки 

земельних ділянок 

 

Про продаж земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення 

 

Про затвердження земельних 

ділянок, право оренди на які 

набувається на аукціоні 

 

Про продаж земельних ділянок 

(права оренди) на конкурентних 

засадах 

 

Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок 

 

 

Постійна комісія 

міської ради з 

питань екології, 

земельних 

відносин та 

комунальної 

власності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

протягом 

року (у разі 

потреби) 
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Про припинення права користування 

земельними ділянками (оренда, 

постійне користування) 

 

Про надання дозволів на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

шляхом зміни цільового призначення 

 

Про затвердження проєктів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок шляхом зміни 

цільового призначення 

 

Про надання дозволів на 

розроблення технічних документацій 

щодо поділу земельних ділянок та їх 

затвердження 

4. 

 

Про хід розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку в 

місті 

 

Про внесення змін та доповнень 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» 

 

Про безоплатну передачу завершених 

будівництвом зовнішніх інженерних 

мереж у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і 

міст Кіровоградської області 

 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 04 лютого 2022 року № 1096 «Про 

затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів 

Постійна комісія 

міської ради з 

питань житлово-

комунального 

господарства та 

транспорту 

 

протягом 

року 
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комунального господарства і 

соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького  

на 2022-2024 роки 

 

5. Про розгляд електронних петицій, які 

надходять до міської ради та 

виконавчих органів 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень міської ради 

 

Про розгляд листів, які надходять 

від виконавчих органів 

Постійні комісії 

міської ради 

 

 

Постійні комісії 

міської ради 

 

Постійні комісії 

міської ради  

протягом 

року 

 

 

протягом 

року 

 

протягом 

року 

 

 

 

Дні депутата (у разі потреби та за пропозиціями депутатів,  

секретаря міської ради) 
 
 

 

 

 
 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення міської ради № 1400 

«Про затвердження перспективного плану роботи  

міської ради на 2023 рік» 

 

Розробником проєкту рішення є управління апарату Кропивницької 

міської ради. 

 

Проєкт рішення підготовлений відповідно до статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 20, 22 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи пропозиції 

виконавчих органів та секретаря міської ради. 

 

Підготовлено з метою планування роботи постійних комісій міської 

ради, засідань сесій міської ради та своєчасної підготовки структурними 

підрозділами виконавчих органів міської ради проєктів рішень міської ради, 

а також винесення їх на погодження Виконавчим комітетом міської ради для 

подальшого розгляду на сесії міської ради. 

 

Проєкт рішення розглядається на засіданнях всіх постійних комісій 

міської ради. Проєкт рішення не виноситься на погодження Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради. 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує залучання додаткових 

фінансових ресурсів з бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади. 

 

 

 

Начальник управління 

апарату міської ради      Людмила МАСЛО 

 


