
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВОСЬМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 07 квітня 2017 року № 866

Про внесення доповнень 
до порядку денного восьмої сесії
Кіровоградської міської ради
сьомого скликання

Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”,  статей 20,  21,  30,  33  Регламенту  Кіровоградської  міської  ради
сьомого  скликання,  враховуючи  пропозиції  міського  голови
Райковича А.П., депутатів міської ради Краснокутського О.В., Ксеніча В.М.,
Зайченка В.В., Кріпака  С.В.,  Дриги В.В., Ніжнікової  А.О.,  Кролевця А.В.,
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести доповнення до порядку денного восьмої сесії  Кіровоградської
міської  ради  сьомого  скликання,  затвердженого  рішенням Кіровоградської
міської ради від 15 березня 2017 року № 821 ,,Про затвердження порядку
денного  восьмої  сесії  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання”,
а саме:

включити та затвердити додаткові питання до порядку денного восьмої
сесії  (V засідання)  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання
(додаються).

Міський голова А.Райкович

Каменська  24 15 37



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської міської ради
07 квітня 2017 року
№ 866

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
восьмої сесії (V засідання) Кіровоградської міської ради

сьомого скликання

№
з/п

Назва питання
№

реєстрації 
проекту
рішення

Відповідальні за
підготовку

ПІБ та посада
доповідача

1. Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради
до Кіровоградської обласної ради щодо фінансування
професійно-технічних навчальних закладів у 2017 році

Депутат
Кіровоградської

міської ради
Краснокутський О.В.

Краснокутський О.В.,
депутат міської ради

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  20  грудня  2016  року  № 709  «Про  міський
бюджет на 2017 рік»

1005
Фінансове
управління

Бочкова Л.Т.,
начальник управління

3. Про  надання  згоди  на  списання  та  передачу
орендованих основних засобів ДП «Кіровоградтепло»
ТОВ «ЦНТІ УНГА»

1010
Управління
комунальної

власності

Колюка О.С.,
начальник управління

4. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  рішення
Кіровоградської  міської  ради від 17 січня 2017 року
№  763  «Про  затвердження  Програми  утримання,
благоустрою  та  розвитку  житлово-комунального
господарства  міста  Кропивницького  на
2017-2021 роки»

1020

Головне управління
житлово-

комунального
господарства

(пропозиція депутата
міської ради

Зайченка В.В.)

Кухаренко В.І.,
начальник Головного

управління



5. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради від 15.03.2017 № 848 «Про затвердження Міської
програми протидії тероризму у 2017 році»

1016

Головний спеціаліст з
питань запобігання і

виявлення корупції та
взаємодії з

правоохоронними та
контролюючими

органами
(пропозиція депутата

міської ради
Краснокутського О.В.)

Шишко О.М.,
головний спеціаліст

6. 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»

1014

Управління
капітального
будівництва

(пропозиція депутата
міської ради

Ксеніча В.М.)

Ксеніч В.М.,
начальник управління

7. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської
ради  від  15  березня  2017  року  №  847  «Про
затвердження  Програми  розвитку  міського
пасажирського транспорту та звязку у                           м.ʹ
Кропивницькому на 2017 рік»

1017

Управління розвитку
транспорту та зв’язку 
(пропозиція депутата

міської ради
Ксеніча В.М.)

Вергун О.С.,
начальник управління

8. Про  затвердження  Касаткіній  Л.І.  технічної
документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної
ділянки по вул. Кримській, 74-а

Управління
земельних відносин

та охорони
навколишнього

природного
середовища

(пропозиція депутата
міської ради
Кріпака С.В.)

Владов Р.П.,
начальник управління

2



9. Про  передачу  ПАТ  «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  в
оренду земельної ділянки по вул. Козацькій

Управління
земельних відносин

та охорони
навколишнього

природного
середовища

(пропозиція депутата
міської ради
Дриги В.В.)

Владов Р.П.,
начальник управління

10. Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради
до  Кабінету  Міністрів  України  щодо  відміни
щомісячної  абонентської  плати  за  підключення  до
системи газопостачання

Депутат
Кіровоградської

міської ради
Ніжнікова А.О.

Ніжнікова А.О.,
депутат міської ради

11. Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради
до  правоохоронних  органів  щодо  порушення
законності з боку частини депутатів міської ради

Депутат
Кіровоградської

міської ради
Кролевець А.В.

Кролевець А.В.,
депутат міської ради

Начальник управління апарату
Кіровоградської міської ради Л.Масло

3


