
 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             29 липня 2014 року  

№ 3255 

 
 
 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
тридцять дев’ятої сесії (ІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської 
міської ради 

 Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2. Про зміни в складі тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради щодо перевірки роботи 
управління власності та приватизації комунального 
майна та відділу ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради 

 Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3. Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради 

3479 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 



4. Про рекомендовану чисельність апарату виконавчих 
комітетів Кіровської та Ленінської районних в місті 
Кіровограді рад 

 Голова постійної комісії 
міської ради з питань 
бюджету, податків, 

фінансів, планування та 
соціально-економічного 

розвитку 
Краснокутський О.В. 

Краснокутський О.В., 
голова постійної комісії 
міської ради з питань 
бюджету, податків, 

фінансів, планування та 
соціально-економічного 

розвитку 
 

5. Про внесення змін до структури і штатів  
Кіровоградського міського центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді 

3536 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

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

3543 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

7. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07 листопада 2013 року № 2524 «Про 
затвердження Програми “місцевих стимулів” для 
працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 2013-
2017 роки» 

3481 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

8. Про затвердження Програми передачі гуртожитків до 
комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда на 2014-2015 роки 3453 

(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

9. 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” 
 

3457 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



10. Про внесення змін 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” 

3539 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

11. Про надання згоди на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда 
житлового фонду ДП ДАК  ,,Хліб України” 

3312 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

12. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 06 червня 2014 року № 3166 «Про створення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ», затвердження 
його Статуту, передачу житлових будинків та 
матеріальних цінностей» 

3560 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

13. Про скасування рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 02.08.2011 № 728 
(«Про встановлення приватному підприємству «Вагран» тарифу на 
послуги з утримання гуртожитку та прибудинкової території») 

3561 

Заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих 
органів ради 
Осетров Г.І. 

Осетров Г.І., 
заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих 
органів ради 

14. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2014 року № 2755 («Про затвердження 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста Кіровограда на 2014 рік») 

3540 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

15. Про виділення коштів на відшкодування витрат для 
поховання військовослужбовців 

3541 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
16. Про надання одноразової грошової допомоги 

громадянам міста Кіровограда 
3542 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



17. Про передачу Власенко С.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Балтійській, 12 3537 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

18. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 20.11.2013 № 2615 («Про передачу ТОВ «Олві-
Центр» в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 27») 

3544 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

19. Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у постійне 
користування земельної ділянки по вул. Волкова, 24-б 3558 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

20. Про передачу Горбунову О.В. в оренду земельної 
ділянки по  вул. Верхній Биковській, 56 3494 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

21. Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по       
вул. Глинки, 2 

3562 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

22. Про передачу Терзовій Т.Л. в оренду земельної 
ділянки по  вул. Дніпровській, 93 3557 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

23. Про передачу Ростомяну Г.К. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Ватутіна, 23 3563 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

24. Про надання ПП «СВІТОГЛЯД ПЛЮС» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 

3555 
За пропозицією 

депутата міської ради 
Терзова Д.С. 

 

 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 



 


