
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 листопада 2022 року        № 1347 

 

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, враховуючи пропозиції секретаря міської ради 

О.Колюки, керівників виконавчих органів міської ради, постійної комісії 

міської ради з питань екології, земельних відносин та комунальної власності 

від 10 листопада 2022 року, 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 змін та 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,                         

від 25 серпня 2022 року № 1256 та від 02 вересня 2022 року № 1307), а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного       

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

що додаються. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              15 листопада 2022 року  № 1347 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

до порядку денного дев’ятої сесії  (ІХ засідання) 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 міської ради: 
 

Про депутатський запит депутатки Кропивницької 

міської ради А.Зарічної 
 

Про депутатський запит депутатки Кропивницької 

міської ради В.Яремчук 

  
Депутатка міської ради 

А.Зарічна 

 
Депутатка міської ради 

В.Яремчук 
 

 
А.Зарічна, 

депутатка міської ради 
 

В.Яремчук, 
депутатка міської ради 

 

2.  Про надання згоди на безоплатну передачу з державної 

власності до комунальної власності Кропивницької 

міської територіальної громади 
1356 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг 

О.Нікітенко, 
директор департаменту 

3.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади                        

на 2022 рік» 

1390 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38397-pr_rish_1356_21-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38519-pr_rish_1390_10-11-2022_1.pdf
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4.  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»  (зі змінами) 

1383 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

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

5.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 98 «Про затвердження 

Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на                

2021-2023 роки»  (зі змінами) 

1384 

Департамент  

з питань 

економічного 

розвитку 

Н.Рахуба, 
директор департаменту 

6.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 97 «Про затвердження 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва 

у м. Кропивницькому на 2021–2023 роки»  (зі змінами) 

1385 -//- -//- 

7.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого  2021 року № 99 «Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 

2021–2023 роки»  (зі змінами) 

1386 -//- -//- 

8.  Про погодження Концепції індустріального парку 

«РАДІЙ» 

 

1374 -//- -//- 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради                           

від 14 лютого 2020 року № 3130 «Про затвердження 

Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького 

на 2020-2022 роки»  (зі змінами) 

1388 

Департамент 

соціальної політики 

Ю.Вовк, 
директор департаменту 

10.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 946 «Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та 

виконавчого комітету на 2022-2024 роки»  (зі змінами) 

1387 

Управління 

персоналу 

Н.Магер, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38495-pr_rish_1383_09-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38497-pr_rish_1384_09-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38498-pr_rish_1385_09-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38501-pr_rish_1386_09-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38455-pr_rish_1374_01-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38499-pr_rish_1388_09-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38496-pr_rish_1387_09-11-2022.pdf
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11.  Про перейменування вулиць, провулків, тупиків, проїзду 1375 
доопрацьований 

Управління 

культури і туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

12.  Про затвердження Положення про управління з питань 

захисту прав дітей Кропивницької міської ради у новій 

редакції 

1348 
доопрацьований 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Т.Тимоховська, 
начальник управління 

13.  Про звільнення від сплати державного мита 1363 
доопрацьований 

-//- -//- 

14.  Про перейменування закладів освіти   (5 закладів) 

1362 
доопрацьований 

Управління освіти О.Васильєва, 
начальник відділу 

юридичного та 

фінансового 

забезпечення управління 

15.  Про внесення змін та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РИТУАЛЬНА 

СЛУЖБА–СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» в новій редакції 

1322 
доопрацьований 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

16.  Про внесення змін та затвердження Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МІСЬКСВІТЛО» КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

в новій редакції 

1372 
доопрацьований 

-//- -//- 

17.  Про зняття з контролю окремих рішень Кропивницької 

міської ради восьмого скликання 
1373 

Управління апарату 

міської ради 

Л.Масло, 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 березня 2021 року № 168 «Про обсяги і межі 

повноважень, які визначаються Кропивницькою міською 

радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх 

виконавчим органам» 

1341 

Фортечна районна 

 у місті 

Кропивницькому 

рада 
за погодженням з 

Подільською районною 

у місті 

Кропивницькому 

радою 

В.Закаблуковський, 
голова Фортечної 

районної у місті 

Кропивницькому ради 
 

співдоповідач 

В.Стецюк, 
голова Подільської 

районної у місті 

Кропивницькому ради 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38456-pr_rish_1375_01-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38520-1375-20221110.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38277-pr_rish_1348_26-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38308-pr_rish_1348_06-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38401-pr_rish_1363_24-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38468-pr_rish_1363_02-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38399-pr_rish_1362_21-10-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38454-pr_rish_1362_01-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37924-pr_rish_1322_12-08-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38449-pr_rish_1322_31-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38435-pr_rish_1372_27-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38471-pr_rish_1372_02-11-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38448-pr_rish_1373_31-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38097-pr_rish_1341_12-09-2022.pdf
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19.  Про надання АТ «Укрпошта» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по 

м. Кропивницькому 

1338 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного 

середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

20.  Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Приміській 

(на прибережній смузі правого берега р. Сугоклеї) 

 

1350 -//- -//- 

21.  Про передачу Релігійній організації «Релігійна громада 

«Церква Євангельських Християн-Баптистів          

«ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ» у місті Кропивницький» у 

постійне користування земельної ділянки по                                                            

вул. Тернопільській, 26/21 

1145 

-//- -//- 

22.  Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської 

ради» у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Садовій, 88-б 

1339 -//- -//- 

23.  Про затвердження ПрАТ «КАТП 

«АГРОБУДАВТОСЕРВІС» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                    

вул. Виставочній  (Петра Григоренка), 2-в 

1349 -//- -//- 

24.  Про передачу УКБ Кропивницької міської ради у 

постійне користування земельної ділянки по                    

вул. Металургів, 15 

1367 -//- -//- 

25.  Про передачу ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве 

підприємство промислового залізничного транспорту» в 

особі Кіровоградської філії у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 172-в 

 

1379 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38093-pr_rish_1338_12-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38291-pr_rish_1350_30-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36531-pr_rish_1145_11-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38094-pr_rish_1339_12-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38290-pr_rish_1349_30-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38408-pr_rish_1367_25-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38476-pr_rish_1379_03-11-2022.pdf
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26.  Про припинення ПВКФ «Жемчуг» права постійного 

користування земельною ділянкою по 

Маловиськівському шосе, 10 км 

3919 
доопрацьований -//- -//- 

27.  Про припинення НЕК «УКРЕНЕРГО» права постійного 

користування земельною ділянкою по                  

бульвару Студентському, 15 

1365 -//- -//- 

28.  Про затвердження Фундовному В.В. проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Миколи 

Міхновського, 7 

1366 -//- -//- 

29.  Про надання КП «Єлізавета» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по 

вул. Героїв Маріуполя, 125 

1331 

-//- -//- 

30.  Про надання ТОВ «Агротехгрупп» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Першій             

Виставковій, 7 

1332 

-//- -//- 

31.  Про надання ТОВ «Нафтогаз Біоенергія – А» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Енергетиків 

1382 

-//- -//- 

32.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів 
1352 -//- -//- 

33.  Про поновлення Дяченку О.В. договору оренди землі по 

вул. Можайського  (Цибулівській), 6-к 

1280 
-//- -//- 

34.  Про поновлення ТОВ «КВФ» Комсенс» договору оренди 

землі по бульвару Студентському (біля житлового 

будинку № 22/12) 

 

1335 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29131-3919-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37576-pr_rish_3919_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38406-pr_rish_1365_25-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38407-pr_rish_1366_25-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38053-pr-rish-1331_01-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38054-pr-rish-1332_01-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38492-pr_rish_1382_08-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38294-pr_rish_1352_03-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37738-pr_rish_1280_14-07-2022.pdf,
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38057-pr-rish-1335_01-09-2022.pdf
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35.  Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди землі 

на розі вул. Соборної та вул. Глинки 

1325 
-//- -//- 

36.  Про поновлення Григорян Е.М. та Згамі Т.П. договору 

оренди землі по вул. Зінченка, 2-а 

1326 
-//- -//- 

37.  Про поновлення ТОВ «Поліграфічні послуги» договору 

оренди землі по вул. Районній, 7-а 

1328 
-//- -//- 

38.  Про поновлення ТОВ «ФАРММАШ» договору оренди 

землі по вул. Героїв Маріуполя, 83-б 

1327 
-//- -//- 

39.  Про поновлення ТОВ «Кіровоградінвестбуд» договору 

оренди землі по вул. Великій Перспективній, 51-а 

1340 
-//- -//- 

40.  Про поновлення ПП «Форт-2004» договору оренди землі 

по вул. Михайлівській, 82-а 
1344 -//- -//- 

41.  Про поновлення ТОВ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ЗІРКА» 

договору оренди землі по вул. Гагаріна, 1-а 
908 

доопрацьований 
-//- -//- 

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

вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18) 
1232 -//- -//- 

43.  Про поновлення ФОП Уваровському Д.О. договору 

оренди землі по вул. Руслана Слободянюка, 60 
1346 -//- -//- 

44.  Про поновлення МААК «УРГА» договору оренди землі 

по вул. Добровольського  (Степана Чобану), 1-а 
1345 -//- -//- 

45.  Про поновлення Буткевич В.А. договору оренди землі по 

вул. Соборній, 27 
1343 -//- -//- 

46.  Про поновлення ПрАТ «Хлібний Колос» договору 

оренди землі по вул. Вокзальній 
1358 -//- -//- 

47.  Про поновлення ПрАТ «Хлібний Колос» договору 

оренди землі на розі вулиць Комарова та Яновського 
1359 -//- -//- 

48.  Про поновлення ПрАТ «Хлібний Колос» договору 

оренди землі по вул. Короленка  (на зупинці міського 

транспорту «Льотна Академія») 

 

1360 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37964-pr-rish-1325-22-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37965-pr-rish-1326-22-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37967-pr-rish-1328-22-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37966-pr-rish-1327-22-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38096-pr_rish_1340_12-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38230-pr_rish_1344_22-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35346-908-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38292-rish_908_30-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37586-pr_rish_1232_28-06-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38232-pr_rish_1346_22-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38231-pr_rish_1345_22-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38102-rish_1343_13-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38393-pr_rish_1358_21-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38394-pr_rish_1359_21-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38395-pr_rish_1360_21-10-2022.pdf
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49.  Про поновлення ПрАТ «Хлібний Колос» договору 

оренди землі по просп. Університетському                        

(біля гуртожитку) 

1361 -//- -//- 

50.  Про припинення ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» права 

користування земельною ділянкою по                                  

вул. Холодноярській (Московській) 

259 
доопрацьований -//- -//- 

51.  Про припинення ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» права 

користування земельною ділянкою по                                                    

шосе Олександрійському  (виїзд з міста в напрямку                 

м. Знам'янка) 

260 
доопрацьований 

-//- -//- 

52.  Про затвердження Сакалошу М.О. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Першій                  

Виставковій, 25-б,  смт Нове 

1174 -//- -//- 

53.  Про надання ТОВ «Укрсфера» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок по                                     

вул. Преображенській 

1378 -//- -//- 

54.  Про внесення змін ПАТ «НВП «РАДІЙ» до договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому 

 

1336 -//- -//- 

55.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Виставочній                

(Петра Григоренка), 1-а 

1172 -//- -//- 

56.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Миколи         

Федоровського, 2-а 

979 -//- -//- 

57.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Степана Чобану, 22-б 

 

1329 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38396-pr_rish_1361_21-10-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31342-pr_rish_259_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31523-pr_rish_259_23-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31343-pr_rish_260_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31524-pr_rish_260_23-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36653-pr_rish_1174_18-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38466-pr_rish_1378_02-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38058-pr-rish-1336_01-09-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36651-pr_rish_1172_18-02-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35808-pr_rish_979_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37968-pr-rish-1329-22-08-2022.pdf
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58.  Про продаж Дризі В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                                                               

вул. Преображенській, 88-б 

1118 -//- -//- 

59.  Про надання ПП «Лайтнінг-Кір» дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по  вул. Преображенській                          

(біля будинку № 5) 

1392 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності, 

голова комісії – 

В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

60.  Про надання АТ «Орегон» дозволу на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Юрія 

Олефіренка (біля Ковалівського парку) 

1394 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань екології, 

земельних відносин та 

комунальної власності, 

голова комісії – 

В.Яремчук) 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

61.  РІЗНЕ    

 

 

Начальник управління  

апарату міської ради             Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36446-1118-20220208.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38543-pr_rish_1392_14-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38542-pr_rish_1394_14-11-2022.pdf

