
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              06 березня 2013 року 

№ 2245 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять четвертої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 19 листопада 2010 року № 15 „Про утворення 
постійних комісій Кіровоградської міської ради 
шостого скликання” 

2280 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про затвердження нової редакції Положення про 
постійні комісії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання 

2281 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

4.  Про затвердження складу постійних комісій 
Кіровоградської міської ради шостого скликання у 
новій редакції 

2282 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

5.  Про обрання голови постійної комісії міської ради з 
питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин 

2389 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

6.  Про зняття з контролю окремих рішень 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 2385 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління  
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7.  Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 

результати діяльності органів прокуратури міста 
Кіровограда за 2012 рік 

2421 
Юридичний відділ Титор Д.П., 

прокурор  
м. Кіровограда 

8.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 
політики у 2012 році 

2362 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення 
місцевих податків і зборів” 

2387 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2012 рік 

2394 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський 
бюджет на 2013 рік” 

2411 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

12.  Про затвердження Положення про порядок 
встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда 

2278 

Юридичний відділ Смаглюк М.О., 
заступник начальника 
відділу – начальник 

сектора представництва 
інтересів в судах 

13.  Про стан виконання Комплексної програми 
профілактики злочинності в м. Кіровограді та 
Програми правової освіти населення м. Кіровограда   
на 2011-2015 роки 

2386 

Юридичний відділ Смаглюк М.О., 
заступник начальника 
відділу – начальник 

сектора представництва 
інтересів в судах 

14.  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”  

2407 

Відділ кадрової 
роботи 

Бик О.П., 
начальник управління 
державної реєстрації – 
державний реєстратор 

15.  Про внесення змін до Програми будівництва 
(придбання) доступного житла у м. Кіровограді на 2011–
2017 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 31 травня 2011 року № 565 
 

2388 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 
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16.  Про внесення змін до додатка до рішення 

Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року 
№ 2097 „Про передачу техніки та комунального 
транспорту спеціального призначення” 

2358 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про затвердження переліку житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді м. Кіровограда, право на 
здійснення яких виборюється на конкурсних засадах 

2397 
Головне управління 

житлово-комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2218 („ Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2013 рік”)  

2401 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про припинення комунального підприємства 
«Кіровоградські ринки» шляхом ліквідації 

2360 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін і доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року 
№ 570 „Про упорядкування роздрібної торгівлі пивом, 
алкогольними та слабоалкогольними напоями на 
території міста Кіровограда” 

2405 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

21.  Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011–2015 роки, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 
2011 року № 96 

2395 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

22.  Про внесення змін до Статуту комунального закладу 
„Навчально-науковий педагогічний комплекс 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” 

2384 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

23.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів І і ІІ груп 
по зору 
 

2398 

Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 
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24.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан 

2399 

Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

25.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 2414 

Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

26.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 1 
Кіровоградської міської ради” в новій редакції 

2408 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
 

Куценко О.Г., 
начальник відділу  

27.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2 
Кіровоградської міської ради” в новій редакції 

2409 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
 

Куценко О.Г., 
начальник відділу  

28.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
„Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 3 
Кіровоградської міської ради” в новій редакції 

2410 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
 

Куценко О.Г., 
начальник відділу  

29.  Про внесення змін до Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2011 року № 212 

2382 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

30.  Про внесення змін до Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року      
№ 2107 

2383 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

31.  Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда             
від 27.12.2012 № 2-10512 вих-12 про усунення порушень 
закону, причин та умов, що їм сприяли 

2361 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

32.  Про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення за 2012 рік 

2403 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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33.  Про надання Анашкіній О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на перехресті вул. Мінської та                     
пров. Азовського 

2392 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

34.  Про надання Вороні А.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні) 

2371 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

35.  Про надання Голобородько В.Я. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Санаторному 3-му (біля 
будинку № 12) 

2297 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

36.  Про надання Завацькому Ю.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-д 

2298 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

37.  Про надання Ковальовій А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Героїв Сталінграда, 26 

2299 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

38.  Про надання Колос Н.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Миргородському, 34 

2300 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

39.  Про надання Ланіну В.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій (біля житлового будинку  
№ 27/25) 

2374 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

40.  Про надання Ляуш О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки по вул. Димитрова, 16 

2303 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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41.  Про надання Максюті С.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тульській, 6 

2304 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

42.  Про надання Помазану Б.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні) 

2376 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

43.  Про надання Решетнюк В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 50 

2305 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

44.  Про надання Степаненко О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на перехресті вул. Мінської та                     
пров. Азовського 

2393 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

45.  Про надання Сухойван О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Санаторному 1-му (біля будинку       
№ 15) 

2307 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

46.  Про надання ТОВ „СВ МАРКЕТ” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шмідта. 46-а 

2310 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

47.  Про надання підприємству «Укржитлопромбуд» у 
формі ТОВ дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 65 

2311 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

48.  Про надання Головному управлінню юстиції у 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 47 
 
 

2312 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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49.  Про надання Кіровоградському житлово-будівельному 

кооперативу № 26 дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Волкова, 11, корп. 3 

2313 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

50.  Про надання КП „Ринково побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25) 

2363 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

51.  Про надання Мягкому А.В. дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. Дзержинського   
(біля будинку № 71) 

2329 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

52.  Про затвердження проекту землеустрою та продаж  
Дризі В.В. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. Дзержинського, 24-г 

2412 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

53.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки Сухому С.О. 
по проїзду Підлісному, 10 

2402 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

54.  Про передачу Бєгалову П.Є. в оренду земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 1-а 2380 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

55.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.2011 № 1036 («Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда») 

2332 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

56.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.2011 № 1090 («Про передачу  Серобяну М.В. в 
оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 5») 

2333 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

57.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради  від 30.03.2012 № 1516 («Про надання ПрАТ «Смак» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пашутінській, 54/55») 

2335 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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58.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 16.10.2012 № 2005 („ Про продаж ФОП  Куліш Р.О. 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 2/30”) 

2378 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

59.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 16.10.2012 №№ 2015, 2055 („ Про передачу 
громадянам міста безоплатно у власність земельних ділянок по пров. 
Курінному, 29”, „ Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29”) 

2364 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

60.  Про звільнення Вєщєва М.А. 
2422 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

61.  Про звільнення Дьячука С.С. 
2423 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

62.  Про внесення змін до Положення про порядок надання в 
оренду цілісних майнових комплексів та індивідуально 
визначеного майна, що належать до комунальної власності 
територіальної громади  міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 11 грудня    
2012 року № 2099 

2420 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

63.  Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда          
від 20.02.2013 № 2-1556 вих-13 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 06.11.2008 № 1569 
„Про внесення змін до рішення міської ради              
від 21.08.01 № 1133” 

2425 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 11.12.2012 № 2153 („ Про передачу Леоновій А.М. в 
оренду земельної ділянки по вул. Дзержинського, 24-д”)  

2419 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


