
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              29 травня 2014 року 

№ 3138 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять восьмої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про розгляд заяви міського голови 
 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

2.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської 
міської ради шостого скликання, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради                     
від 17.12.2010 № 36 

 

  

4.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

 
  

5.  Про поновлення на посаді Перевозника А.В. 
3331 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

6.  Про погодження інвестиційної програми ДП 
,,Кіровоградтепло” ТОВ ,,ЦНТІ УНГА” на 2014 рік 

3278 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



7.  Про затвердження Програми зайнятості населення  
м. Кіровограда на період до 2017 року 

3116 
(повторно) 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

8.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 

3067 

(доопрацьований) 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

9.  Про внесення змін до додатка 2 рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2014 року 
№ 3021 (,,Про припинення комунального підприємства 
,,Агентство розвитку міста Кіровоградської міської ради”)  

3330 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 „Про 
міський бюджет на 2014 рік” 

3332 
Фінансове управління Стецюк В.Н., 

заступник начальника 
управління 

11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 „Про 
міський бюджет на 2014 рік” 

3328 
Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

12.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

3329 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
13.  Про передачу майна І Державному пожежно-

рятувальному загону Управління ДСНС України у 
Кіровоградській області 

3311 

Управління з питань  
надзвичайних ситуацій 
та  цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

14.  Про затвердження схем організації дорожнього руху 
вулицями  міста Кіровограда 3265 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
15.  Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда 
житлового фонду ДП ДАК  ,,Хліб України” 

3312 
Головне управління 

житлово-комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

16.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Кіровограда газопроводів по вул. Соколівській, 2-г, 
вул. Фрунзе, 10, вул. Молодіжній, 27, 28, 29, 30 

3313 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



17.  Про проведення державної реєстрації транспортного 
засобу 3255 

(повторно) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
18.  Про створення комунального підприємства 

,,Житлово-експлуатаційна контора № 9 
Кіровоградської міської ради”, затвердження його 
Статуту, передачу житлових будинків та 
матеріальних цінностей 

3260 
(повторно) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року   
№ 2768 „Про затвердження Програми розвитку 
житлово–комунального господарства та благоустрою           
міста Кіровограда на 2014 рік” 

3068 

(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про внесення змін та доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року  
№ 2769 „Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік” 
 

3112 

(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

21.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3016 (,,Про 
затвердження переліку об'єктів комунальної власності        
м. Кіровограда, які підлягають приватизації”)  

3310 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Шовенко Л.В., 
заступник начальника 

управління 

22.  Про надання транспортних засобів Збройним силам 
України у зв'язку з оголошенням виконуючого 
обов'язки президента України часткової мобілізації 

3314 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Шовенко Л.В., 
заступник начальника 

управління 

23.  Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2787 (,,Про зняття з балансу ДП “Кіровоградтепло”  
ТОВ “ЦНТІ УНГА” комунального майна”) 
 

3291 
(повторно) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Шовенко Л.В., 
заступник начальника 

управління 



24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по проїзду Аджамському (біля будинків № 11 та № 
7) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3317 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

25.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам по вул. 20 років міліції              
(25 пунктів) 

3154 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

26.  Про передачу Алєксєєвій Т.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куйбишева 3299 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

27.  Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та              
пров. Азовського 

3075 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

28.  Про передачу Вихресту В.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Садовій (у дворі 
житлового будинку № 16) 

3138 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

29.  Про передачу Вороні А.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні) 

3139 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

30.  Про передачу Глушко Л.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червоногвардійській (біля 
житлового будинку № 11) 

3140 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

31.  Про передачу Довгому В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській 3141 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



32.  Про передачу Івановій Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (напроти ЖБК 
,,Княжичі”) 

3013 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

33.  Про передачу Ковальчуку М.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Пашутінській    
(у дворі будинку № 12) 

3142 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

34.  Про передачу Костенку Ю.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза (у дворі будинків            
№№ 26-30) 

3143 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

35.  Про передачу Луньовій А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Васильківському, 1 
 

3081 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

36.  Про передачу Малишок В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі 
будинків №№ 27-31) 

3144 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

37.  Про передачу Медяник К.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля 
будинку № 9) 

3145 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

38.  Про передачу Михайленку П.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Ванди 
Василевської, 45 

3083 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

39.  Про передачу Налбадьян Л.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Котовського, 32 3279 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

40.  Про передачу Ніколаєнку О.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Дзержинського 
(у дворі житлового будинку № 96-б) 

3146 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



41.  Про передачу Рулі Н.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (у дворі 
будинку № 9) 

3147 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

42.  Про передачу Толочку В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (у 
дворі будинку № 23/13) 

3149 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

43.  Про передачу Харкіній К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 20/25 3090 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

44.  Про передачу Цимбал І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осмьоркіна, 35 3091 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

45.  Про передачу Чайковській Л.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Башкирській 
(біля котельні) 

3151 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

46.  Про передачу Шеремету В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкирській (біля 
котельні) 

3152 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

47.  Про передачу Шолуху Г.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (біля 
тролейбусного ДЕПО) 

3153 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

48.  Про надання Бойку В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській, 3-м 

3155 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

49.  Про надання Жабському Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на перехресті вулиць Народної та Козака Суліми 

3300 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



50.  Про надання Івановій Н.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 2-г) 

3101 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

51.  Про надання Калініній Ю.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Санаторному 3-му (біля будинку № 9) 

3301 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

52.  Про надання Лапіну В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля ЗОШ № 20) 

3157 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

53.  Про надання Литовці В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Санаторному 2-му (біля будинку № 15) 

3302 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

54.  Про надання Медведєву О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти будинку 
№ 28, корп. 5) 

3158 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

55.  Про надання Морозу О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 6) 

 

3160 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

56.  Про надання Нікітіну О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пушкіна (біля будинку № 45) 

 

3303 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

57.  Про надання Степановій О.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Короленка, 75-б 

3304 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



58.  Про надання Твердохлібу М.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Санаторному 2-му (біля 
будинку № 16) 

3305 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

59.  Про надання Унраін О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Івана Сірка, 1 

3106 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

60.  Про надання Череватій Н.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Марії Заньковецької, 14 

3306 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

61.  Про надання Чернишевій Г.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вулиць Філатова та 
Козака Суліми 

3307 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

62.  Про надання Шевчуку Б.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Санаторному 1-му (біля будинку № 13) 

3308 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

63.  Про надання ПФ ,,Петроліум-Сервіс” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 47 

3282 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

64.  Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Преображенській, 48/65 

3161 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

65.  Про надання Недогоді В.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по              
пров. Глинки, 1-в 
 

3272 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



66.  Про надання Стецюк О.Є. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по              
пров. Верхньому Степовому, 11 

3273 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

67.  Про поновлення Кравченку А.М. договору оренди 
земельної ділянки біля перехрестя вул. Волкова та 
Героїв Сталінграда 

3131 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

68.  Про поновлення Крижан В.І. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку 
№ 25) 

3229 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

69.  Про продовження ТОВ ,,ХХІ-ВІК” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 1-б 3309 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

70.  Про передачу КП ,,Ринково-побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради” в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку      
№ 20, корп. 2) 

3281 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

71.  Про передачу Гурковському Ю.О. та 
Гурковській О.М. в оренду земельної ділянки по     
вул. Генерала Родимцева, 83-в 
 

3231 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

72.  Про передачу Заболотному Г.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 4 

 

3232 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

73.  Про передачу Розгачову Р.О. в оренду земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19 

 
3254 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



74.  Про передачу ПП ,,Паритет-Сервіс” в оренду 
земельної ділянки по вул. Тореза, 25-а 3236 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

75.  Про передачу ТОВ ,,РІАЛ КЕПІТАЛ З” в оренду 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва, 2-а 3280 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

76.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.10.2009 № 2707 (,,Про затвердження 
матеріалів вибору та надання згоди на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля 
будинку № 4)”)  

3162 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

77.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3496(,,Про надання 
Маличенку І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля будинку 
№13, корп. 2)”) 

3163 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

78.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.05.2010 № 3575 (,,Про надання 
Соколану С.М. та Дроку Г.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок") 

3164 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

79.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 391 (,,Про надання   
Хмаровій Л.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Делегатській, 48-а”)  

3172 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

80.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1878 (,,Про передачу ТОВ 
,,Фактор Енергогруп” в оренду земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а”)  

3184 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

81.  Про передачу ФОП Паніотову О.О. в оренду 
земельної ділянки по вул. Волкова, 11-а 3327 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



82.  Про затвердження на посаді заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

За пропозицією 
депутата міської ради 

Табалова С.М. 

 

83.  Про затвердження на посаді заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

За пропозицією 
депутата міської ради 

Табалова С.М. 

 

84.  Про затвердження на посаді заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

За пропозицією 
депутата міської ради 

Табалова С.М. 

 

85.  Про виділення коштів на придбання бронежилетів 
 

За пропозицією 
депутата міської ради 
Михальонка С.А. 

 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


