
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 10 жовтня 2017 року       № 1132 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного дев’ятої 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., погоджувальної ради представників депутатських              

фракцій і груп від 05 жовтня 2017 року та депутатів міської ради 

Краснокутського О.В., Гамальчука М.П., Ніжнікової А.О., Кролевця А.В., 

Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дев’ятої сесії Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 20 червня 2017 року № 972 ,,Про затвердження порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”        

(з урахуванням доповнень, внесених рішеннями міської ради від 27 червня 

2017 року № 978, від 11 липня 2017 року № 1020, від 20 липня 2017 року      

№ 1039 та від 04 вересня 2017 року № 1052), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дев’ятої сесії (VІ засідання) Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

(додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              10 жовтня 2017 року 

№ 1132 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятої сесії  (VІ засідання) Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про передачу майна військовій частині А0680 

1201 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

2. Про передачу майна військовій частині 3011 

1202 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

3. Про передачу майна військовій частині А1736 

1203 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

4. Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 1204 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 
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5. Про договори з реструктуризації заборгованості за 

спожитий природний газ 1226 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

6. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року    

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в               

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

1209 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

7. Про внесення змін та доповнення 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» 

1210 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

8. 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 

міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки» 

1200 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

9. Про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста 

 

Відділ соціальної 

підтримки 

населення 
(пропозиція депутата 

міської ради 

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

10. Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

 

Відділ соціальної 

підтримки 

населення 
(пропозиція депутата 

міської ради 

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 
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11. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної підтримки 

окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки» 1169 

Відділ соціальної 

підтримки  

населення 
(пропозиція депутата 

міської ради 

Краснокутського О.В.) 

 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

12. Про передачу майна 

1228 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(пропозиція депутата 

міської ради 

Гамальчука М.П.) 

 

Макарук О.О., 
начальник управління 

13. Про введення додаткових штатних одиниць до 

штатних розкладів навчальних закладів міста  

Упрвління освіти 
(пропозиція депутата 

міської ради 

Ніжнікової А.О.) 

Ніжнікова А.О., 
депутат міської ради 

14. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

1175 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

15. Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому      
(вздовж вулиць Ярослава Мудрого, Вокзальної та 

Габдрахманова) 1212 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

16. Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому                  
(по вулицях Короленка, Авіаційній та Севастопольській) 

1213 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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17. Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельних ділянок по вул. Миколи 

Міхновського 
1214 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

18. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 04.09.2017 № 1109 («Про передачу управлінню 

капітального будівництва Кіровоградської міської ради в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Степняка-

Кравчинського») 

1216 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

19. Про надання квартирно-експлуатаційному відділу 

міста Кропивницького дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 
1217 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

20. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17.11.2016 № 677 («Про надання НАЦІОНАЛЬНІЙ  

ТЕЛЕКОМПАНІЇ УКРАЇНИ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Садовій, 88») 
1218 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

21. Про передачу Грозану О.Є. у власність земельної 

ділянки по пров. Вільному     (учасник АТО) 

1219 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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22. Про надання ДНЗ «Кіровоградському ВПУ № 4» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Юрія        

Коваленка, 6/5 
1220 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

23. Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій      

Перспективній, 80 
1221 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

24. Про надання ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Аджамській 
1306 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

25. Про надання територіальному управлінню Державної 

судової адміністрації України в Кіровоградській 

області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою 1307 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

26. Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 № 4416 («Про затвердження 

ставок земельного податку по місту Кіровограду») 

1308 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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27. Про передачу Терзовій Л.Б. в оренду земельної 

ділянки по вул. Заміській, 1 

1309 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

28. Про передачу ТОВ «КОМПО ГРУП» в оренду 

земельної ділянки по вул. Заміській, 1 

1310 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


