
 

 

 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
від 17 травня 2016 року         № 4 
 
Про проведення третьої сесії  
Кіровоградської міської ради  
сьомого скликання 
 
 Керуючись статтями 42, 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Регламенту 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання: 
 
 1. Провести третю сесію Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання 03 червня 2016 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 
Кіровоградської міської ради). 
 
 2. Включити до проекту порядку денного третьої сесії Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання наступні питання: 
 про депутатські запити депутатів міської ради; 
 про внесення змін та доповнень до Графіка прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради сьомого скликання в громадських 
приймальнях депутатів; 
 про надання інформації про оперативний стан та основні показники 
діяльності Кіровоградського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області 
за 5 місяців 2016 року; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         
від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та персональний склад 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради сьомого скликання»; 
 про створення тимчасової контрольної комісії з питань перевірки 
відчуження гуртожитку за адресою просп. Університетський, 21; 
 про затвердження Програми розвитку сімейних форм виховання дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у м. Кіровограді на 
2016-2018 роки; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 63 «Про затвердження Програми інформатизації 
та електронного самоврядування «Електронне місто» на 2016-2018 роки»; 
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 про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку              
м. Кіровограда на період до 2020 року; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                     
від 03 червня 2014 року № 3145 «Про затвердження Програми зайнятості 
населення м. Кіровограда на період до 2017 року»; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 27 січня 2015 року № 3918 («Про затвердження програми “Молодь 
Кіровограда” на 2015 - 2017 роки»); 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      
від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік»; 
 про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 79 «Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда на 2016 рік»; 
 про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули 
при виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан; 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації вимог 
Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016-2018 роки»; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 65 «Про надання згоди на безоплатне прийняття 
до комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім'ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО»; 
 про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних 
тварин у м. Кіровограді на 2016-2020 роки; 
 про затвердження Міської програми сприяння створенню та підтримки 
функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків               
у м. Кіровограді на 2016-2018 роки; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 січня 
2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради»  (затвердження складу комісії); 
 про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда будинку по пров. Горохова, 2; 
 про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда вартості виконаних будівельних робіт 
з реконструкції фасадного газопроводу по вул. Вокзальній (Жовтневої 
революції), 17; 
 про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 
правоохоронних органів на 2016 рік; 
 про передачу матеріальних цінностей Управлінню патрульної поліції у 
м. Кіровограді Департаменту патрульної поліції Національної поліції 
України; 
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 про рішення Кіровоградської міської ради (від 24.04.2014 № 3006 «Про 
припинення комунального підприємства «Кіровограджитлосервіс» 
Кіровоградської міської ради», від 09.09.2014 № 3403 «Про внесення змін до 
рішення Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3006 «Про 
припинення комунального підприємства «Кіровограджитлосервіс» 
Кіровоградської міської ради»); 

про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда               
на 2016 – 2018 роки»; 
 про затвердження умов оплати праці посадових осіб Кіровоградської 
міської ради; 
 про затвердження Положення про встановлення черги на отримання 
земельних ділянок учасниками та членами сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції на території м. Кіровограда; 
 про затвердження містобудівної документації «План червоних ліній 
магістральних вулиць міста Кіровограда»; 
 про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською 
міською радою Кіровській та Ленінській районним у м. Кіровограді радам 
сьомого скликання та їх виконавчим органам; 

про розгляд депутатського звернення народного депутата України 
Яриніча К.В. від 27 квітня 2016 року № 303-191 “Щодо перейменування 
м.Кіровоград”  (пропозиція — Кропивницький); 
 про розгляд депутатського звернення народного депутата України 
Яриніча К.В. від 27 квітня 2016 року № 303-191 “Щодо перейменування 
м.Кіровоград”  (пропозиція — Єлисаветград); 
 розгляд депутатського звернення народного депутата України    
Яриніча К.В. від 27 квітня 2016 року № 303-191 “Щодо перейменування 
м.Кіровоград”  (пропозиція — Свято-Єлисавет); 

про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки 
міста; 
 питання щодо регулювання земельних відносин; 
 інші питання; 
 різне. 
 3. Управлінню апарату та відділу по роботі із засобами масової 
інформації Кіровоградської міської ради інформувати депутатів та 
територіальну громаду міста через засоби масової інформації та офіційний 
сайт міської ради  про скликання та проведення третьої сесії Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання. 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
Каменська  24 15 37 


