
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              09 вересня 2014 року 

№ 3381 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорокової 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 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про звернення до Верховної Ради України щодо 
призначення позачергових виборів Кіровоградського 
міського голови 

3646 
Депутатська група  

,,За добробут міста” 
Волков І.В., Тітов Ю.О., 
члени ради депутатської 
групи ,,За добробут міста”  

3.  Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 
Кіровограда”  3648 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

4.  Про внесення змін до Статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА «РИНКОВО-ПОБУТОВІ 
ПОСЛУГИ» Кіровоградської міської ради 3533 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

5.  Про надання згоди на прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда 
пістолета пневматичного та гвинтівки пневматичної 

3535 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 



6.  Про затвердження Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради в новій редакції 

3502 
Управління 

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

7.  Про узгодження проекту генерального плану             
с. Соколівського Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

3538 
Управління 

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

8.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2772 «Про 
затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда              
на 2014 рік» 

3566 

Управління з питань  
надзвичайних  
ситуацій та  

цивільного захисту 
населення  

Коваленко С.М., 
начальник управління 

9.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 
структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради» 

3642 

Управління з питань  
надзвичайних  
ситуацій та  

цивільного захисту 
населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

 

10.  Про стан виконання Програми правової освіти 
населення  м. Кіровограда на 2011-2015 роки за 
перше півріччя 2014 року 

3565 
Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

 
11.  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 

12.  Про надання дозволу комунальному підприємству 
,,Управління будинками Кіровоградської міської 
ради” на продаж з аукціону автомобілів 
 

3645 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Шовенко Л.В., заступник 
начальника управління 

13.  Про виділення коштів на відшкодування витрат для 
поховання військовослужбовців 
 

3567 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 



14.  Про затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей – мешканців      
м. Кіровограда  

3643 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

15.  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») 

3644 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

16.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 3649 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

17.  Про затвердження індивідуального штатного 
розкладу комунального закладу ,,Дитячий будинок 
,,Барвінок” - дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу № 1 Кіровоградської міської 
ради” для групи дитячого будинку 

3568 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

18.  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”  

3569 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  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”  

3570 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2014 № 3006 ,,Про припинення 
комунального підприємства ,,Кіровограджитлосервіс” 
Кіровоградської міської ради” 
 

3573 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



21.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади          
м. Кіровограда дитячих майданчиків, розташованих 
на прибудинкових територіях житлових будинків 

3647 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

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

3571 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

 начальник управління 

23.  Про внесення змін до розділів 2, 3 основних 
напрямків по реалізації Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м.Кіровограді на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2200 

3572 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

24.  Про внесення змін до Проекту ,,Особливий 
транспорт-особливим дітям”, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 
27.03.2014 № 2907 

3574 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

25.  Про відмову в наданні Сосні І.Д. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Кінному 
(біля будинку № 6) 

 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

26.  Про уповноваження посадової особи затверджувати 
протоколи засідань конкурсної комісії по відбору 
виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель, 
визначення виконавців земельних торгів на 
конкурентних засадах 
 

3651 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

27.  Про покладання повноважень 

3652 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



28.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 липня 2014 року № 3372 («Про 
передачу Власенко С.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Балтійській, 12») 

3641 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

29.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання (виведення члена) 

 Загальний відділ Марковський І.І., 
секретар міської ради 

30.  Про надання Сосні І.Д. дозволу на розроблення  
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Кінному (біля будинку № 6) 

3408 
За пропозицією 

секретаря міської ради 
Марковського І.І. 

 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


