
 
 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 15 грудня 2022 року        № 1409 

 

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, постійних комісій міської ради              

з питань бюджету та податкової політики від 12 грудня 2022 року, з питань 

житлово-комунального господарства та транспорту від 13 грудня 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, від 02 вересня 2022 року № 1307 та                       

від 15 листопада 2022 року № 1347), а саме: 

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного       

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

що додаються. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

              Рішення Кропивницької міської ради 

              15 грудня 2022 року  № 1409 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ  

до порядку денного дев’ятої сесії  (Х 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 звернення депутатів Кропивницької міської ради 

восьмого скликання до Президента України, Верховної 

Ради України щодо прийняття та підписання Закону про 

заборону діяльності Української Православної Церкви, 

що перебуває в єдності з російською православною 

церквою та є її складовою частиною 
 

Про депутатський запит депутата Кропивницької міської 

ради І.Саєнко 

  
Депутатка міської ради 

О.Ткаченко 

 

 
 

 

 
Депутат міської ради 

І.Саєнко 

 
О.Ткаченко, 

депутатка міської ради 

 

 
 

 

 

І.Саєнко, 
депутат міської ради 

2.  Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023 рік 1414 
Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

 

3.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 16 грудня 2021 року № 1059 «Про бюджет 

Кропивницької міської територіальної громади                              

на 2022 рік» 

1445 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38671-pr_rish_1414_28-11-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38703-pr_rish_1445_01-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38782-pr_rish_1445-08-12-2022.pdf
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4.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 02 лютого 2021 року № 94 «Про затвердження 

Програми забезпечення умов діяльності депутатів 

міської ради на 2021-2023 роки»  (зі змінами) 

1415 

Управління апарату 

міської ради 

Л.Масло, 
начальник управління 

5.  Про затвердження перспективного плану роботи міської 

ради на 2023 рік  
1400 -//- -//- 

6.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 02.02.2021 № 47 (зі змінами)  («Про затвердження 

Графіків прийому виборців депутатами Кропивницької міської 

ради восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів 

та приймальнях політичних партій») 

1430 -//- -//- 

7.  Про затвердження передавального акта та 

перейменування закладу освіти 
1449 

Управління освіти О.Васильєва, 
начальник відділу 

юридичного та 

фінансового 

забезпечення управління 
 

8.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 93 «Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії злочинності 

«Безпечне місто» на 2021-2023 роки»  (зі змінами) 
 

1391 
доопрацьований 

Управління з питань 

запобігання і 

виявлення корупції 

О.Шишко, 
начальник управління 

9.  Про передачу матеріально-технічних цінностей 

 
1397 -//- -//- 

10.  Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій населення 

Кропивницької міської територіальної громади                         

на 2023–2025 роки 
 

1416 
доопрацьований 

Департамент 

соціальної політики 

Ю.Вовк, 
директор департаменту 

11.  Про затвердження Комплексної програми підтримки 

учасників АТО, ООС, бойових дій у зв'язку з військовою 

агресією російської федерації проти України та членів їх 

сімей на 2023-2025 роки 
 

1447 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38672-pr_rish_1415_28-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38580-pr_rish_1400_17-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38670-pr_rish_1430_28-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38771-pr_rish_1449_06-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38522-pr_rish_1391_10-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38559-pr_rish_1391_15-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38578-pr_rish_1397_17-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38689-pr_rish_1416_29-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38761-1416-20221205.pdf
доопрацьований
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38773-pr_rish_1447_06-12-2022.pdf
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12.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                   

м. Кропивницького на 2023-2025 роки 

1448 
доопрацьований 

-//- -//- 

13.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 760 «Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2022 роки»                     

(зі змінами) 

1439 
доопрацьований 

-//- -//- 

14.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017–2022 роки»                

(зі змінами) 

1446 
 

-//- -//- 

15.  Про створення служби «Соціальне таксі» Комунальної 

установи «Кропивницький міський територіальний 

центр соціального обслуговування  (надання соціальних 

послуг)» Кропивницької міської ради 

 

1319 
доопрацьований 

-//- -//- -//- 

16.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 939 «Про 

затвердження Програми забезпечення житлом дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа на 2022-2024 роки» 

 

1401 
доопрацьований 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Т.Тимоховська, 
начальник управління  

17.  Про затвердження Міської програми соціально-

правового захисту дітей, профілактики правопорушень у 

дитячому середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2023-2025 роки 

 

1403 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38714-pr_rish_1448_02-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38794-pr_rish_1448_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38700-1439-20221130.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38789-pr_rish_1439_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38710-rish_1446_01-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/37908-pr_rish_1319_11-08-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38558-pr_rish_1319_15-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38583-pr_rish_1401_18-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38808-pr_rish_1401_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38585-pr_rish_1403_18-11-2022.pdf
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18.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 14 лютого 2020 року № 3107 «Про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі                   

та популяризації сімейних форм виховання                                      

на 2020-2022 роки»  (зі змінами) 

1402 -//- -//- 

19.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 04 лютого 2022 року № 1097 «Про 

затвердження Програми цифрового розвитку                   

на 2022-2024 роки»  (зі змінами)     (зміни на 2022 рік) 

1413 
доопрацьований 

Управління 

інформаційних 

технологій 

О.Бабаєва, 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 04 лютого 2022 року № 1097 «Про 

затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-

2024 роки»  (зі змінами)     (зміни на 2023 рік) 

1452 
доопрацьований 

-//- -//- 

21.  Про затвердження галузевої Програми сприяння 

розвитку громадянського суспільства «Діалог»                   

на 2023-2025 роки 

1440 

Відділ комунікацій з 

громадськістю 

О.Горбенко, 
начальник відділу 

22.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 14 лютого 2020 року № 3125 «Про 

затвердження Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства в місті Кропивницькому на 

2020-2022 роки «Діалог» 

1443 -//- -//- 

23.  Про затвердження Програми розвитку туристичної 

галузі міста Кропивницького на 2023–2025 роки 

 

1417 
доопрацьований 

Управління 

культури і туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

24.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 14 лютого 2020 року № 3121 «Про затвердження 

Програми розвитку туристичної галузі                                          

міста Кропивницького на 2020–2022 роки»  (зі змінами) 

 

1429 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38584-pr_rish_1402_18-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38621-pr_rish_1413_23-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38790-pr_rish_1413_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38786-pr_rish_1453_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38791-pr-rish_1452_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38701-pr_rish_1440_01-12-2022.pdf
https://tel.krmr.gov.ua/index.php/vykonavchyi-komitet/viddil-komunikatsii-z-hromadskistiu
https://tel.krmr.gov.ua/index.php/vykonavchyi-komitet/viddil-komunikatsii-z-hromadskistiu
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38702-pr_rish_1443_01-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38643-pr_rish_1417_25-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38798-pr_rish_1417_09-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38669-pr_rish_1429_28-11-2022_1.pdf
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25.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 96 «Про затвердження 

Програми розвитку культури в м. Кропивницькому на 

2021-2025 роки»  (зі змінами) 

1418 -//- -//- 

26.  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»  (зі змінами) 

1433 
доопрацьований 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

27.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 932 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки»  

(зі змінами) 

1434 
доопрацьований 

-//- -//- 

28.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 92 «Про затвердження 

Програми розвитку галузі охорони здоров'я                      

на 2021-2025 роки»  (зі змінами) 

1435 
доопрацьований 

Управління охорони 

здоров’я 

О.Макарук, 
начальник управління 

29.  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) 
 

1428 

Управління 

транспорту та 

зв’язку 

В.Житник, 
начальник управління 

30.  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) 

 

1437 
доопрацьований 

-//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38659-pr_rish_1418_25-11-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38685-pr_rish_1433_29-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38780-pr_rish_1433_07-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38684-pr_rish_1434_29-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38781-pr_rish_1434_07-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38686-pr_rish_1435_29-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38779-pr_rish_1435_07-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38677-pr_rish_1428_28-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38692-pr_rish_1437_30-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38758-pr_rish_1437_02-12-2022.pdf
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31.  Про затвердження Статуту комунального підприємства 

«Електротранс» Кропивницької міської ради в новій 

редакції 

1444 -//- -//- 

32.  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 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького                                             

на 2022-2024 роки»  (зі змінами) 

1438 

Управління 

капітального 

будівництва 

С.Білокінь, 
начальник управління 

33.  Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року       

№ 87 «Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Кропивницькому                           

на 2021–2024 роки»  (зі змінами) 

1441 

Управління молоді 

та спорту 

К.Черкасська, 
заступник начальника 

управління 

34.  Про внесення змін до рішень Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження 

Міської програми «Молодь» на 2021–2023 роки»                 

(зі змінами), № 89 «Про затвердження Міської програми 

підтримки сімей на 2021–2023 роки» (зі змінами), № 90 

«Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2021–2023 роки»  (зі змінами) 

1442 -//- -//- 

35.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 березня 2021 року № 173 «Про затвердження 

Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2021 рік та основних напрямів 

розвитку на 2022 і 2023 роки» 

1436 
доопрацьований 

Департамент  

з питань 

економічного 

розвитку 

Н.Рахуба, 
директор департаменту 

36.  Про затвердження Плану діяльності Кропивницької 

міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів     

на 2023 рік 

 

1389 -//- -//- 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38704-pr-rish_1444_06-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38693-pr_rish_1438_30-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38706-pr_rish_1441_01-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38707-pr_rish_1442_01-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38691-pr_rish_1436_29-11-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38787-pr_rish_1436_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38502-pr_rish_1389_10-11-2022.pdf
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37.  Про встановлення мінімальної вартості місячної оренди 

1 кв. м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 
1431 -//- -//- 

38.  Про затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького      

на 2023-2025 роки 

1396 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

39.  Про затвердження Програми з розвитку персоналу в 

Кропивницькій міській раді на 2023-2025 роки 1398 
Управління 

персоналу 

С.Громко, 
заступник начальника 

управління 

40.  Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Кропивницької міської ради та її виконавчого комітету 

на 2023-2025 роки 

1404 
доопрацьований 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

С.Якунін, 
начальник відділу 

41.  Про передачу майна 

1432 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

В.Лєвашов, 
завідувач сектору  

42.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 25 листопада 2021 року № 932 «Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2022-2024 роки»  

(зі змінами)    (зміни на 2022-2023 роки) 
1454 

доопрацьований 

Відділ з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань бюджету та 

податкової політики) 

С.Коваленко, 
начальник відділу 

43.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради 

від 05 червня 2018 року № 1719 «Про затвердження 

Програми спільного фінансування та підтримки 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

місті Кропивницькому на 2018-2021 роки»  (зі змінами) 1455 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

постійної комісії  

з питань житлово-

комунального 

господарства та 

транспорту) 

В.Кухаренко, 
начальник Головного 

управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38690-pr_rish_1431_30-11-2022_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38546-rish_1396_14-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38579-pr_rish_1398_17-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38668-pr_rish_1404_28-11-2022_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38802-pr_rish_1404_09-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38694-pr_rish_1432_30-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38812-pr-rish_1454_12-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38813-pr_rish_1454_12-12-2022_2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38816-pr-rish_1455_13-12-2022.pdf
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44.  Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин Кропивницької міської територіальної громади 

на 2023–2025 роки 1419 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Р.Лунгол, 
начальник управління 

45.  Про внесення змін до рішення Кропивницької міської 

ради від 02 лютого 2021 року № 101 «Про затвердження 

Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2021–2023 роки»  (зі змінами) 

1399 -//- -//- 

46.  Про надання КП «Електротранс» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок по місту Кропивницькому 

1405 -//- -//- 

47.  Про передачу КП «Електротранс» у постійне 

користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому 

1380 -//- -//- 

48.  Про надання КНП «Поліклінічне об'єднання» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 31) 

1395 -//- -//- 

49.  Про передачу ПП «Компанія Росток-агро» в оренду 

земельної ділянки  по вул. Аджамській, 27 
1450 -//- -//- 

50.  Про передачу ТОВ «Нафтогаз Біоенергія-А» в оренду 

земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20-а 

1453 
доопрацьований -//- -//- 

51.  Про поновлення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договору 

оренди землі по вул. Великій Перспективній, 76-а 
1423 -//- -//- 

52.  РІЗНЕ    
 

 

Начальник управління апарату  

Кропивницької міської ради           Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38644-pr_rish_1419_25-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38577-pr_rish_1399_17-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38592-pr_rish_1405_21-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38477-pr_rish_1380_03-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38545-pr_rish_1395_14-11-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38768-pr_rish_1450_05-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38786-pr_rish_1453_08-12-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/38648-pr_rish_1423_25-11-2022.pdf

