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ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
сорок четвертої сесії (ІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради шостого 
скликання 

4004 Загальний відділ Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців - учасників АТО 

3982 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

3. Про надання згоди на безкоштовне прийняття квартир 
до комунальної власності територіальної громади       
м. Кіровограда 

3983 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

4. Про внесення змін до додатка 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року 
№ 3235 («Про створення КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА „ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, 
затвердження Статуту, застосування тарифу, передачу 
житлового фонду та матеріальних цінностей») 

3984 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



5. Про внесення змін 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” 

3995 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

6. Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 2 
рішення Кіровоградської міської ради від 29.07.2014 
№ 3271 („ Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. Кіровограда 
житлового фонду ДП ДАК „ Хліб України”)  

4005 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 3399 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей - мешканців         
м. Кіровограда» 

3996 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

8. Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 
Кіровоградської міської ради 

3998 Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

9. Про створення конкурсної комісії з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна 

3763 
(регуляторний 

акт) 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

10. Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО (18 пунктів) 

4003 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

11. Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2015 рік 

 Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


