
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              14 липня 2015 року  

№ 4226 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
сорок 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 затвердження ставок земельного податку по   
місту Кіровограду 4511 

(регуляторний 
акт) 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 11 грудня 2012 року № 2099 («Про управління 
майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда») 

Розпорядження 
від 07.07.2015   

№ 72 
(про зупинення 
рішення КМР 
від 02.07.2015) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Мороз О.О., 
начальник управління 

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 11 грудня 2012 року № 2099 («Про управління 
майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда») 

4513 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Мороз О.О., 
начальник управління 

4. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3936 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою                      
міста Кіровограда на 2015 рік” 

4512 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  



5. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

4514 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
6. Про затвердження ТОВ «САЛЮТ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки між пров. Курінним та 
СТ «Аграрник» 

4549 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

7. Про надання у власність земельних ділянок учасникам 
АТО  (16 пунктів) 4550 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

8. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 04 червня 2015 року № 4118 ,,Про організацію 
підготовки та проведення громадських слухань, 
громадського опитування щодо перейменування    
міста Кіровограда” 

 

За пропозицією 
депутата міської ради  

Табалова С.М. 

Табалов С.М., 
депутат міської ради 

9. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про міський 
бюджет на 2015 рік” 

 
За пропозицією 

депутата міської ради  
Гамальчука М.П. 

Гамальчук М.П., 
депутат міської ради 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


