
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              18 серпня 2015 року 

№ 4430 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової п’ятдесят першої  сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
з/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 внесення змін та доповнень 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” 

4600 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

3.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3937 “Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік” 

4605 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
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4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 “Про 
затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2015 рік” 

4601 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

5.  Про відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховання 

4602 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
6.  Про надання одноразової грошової допомоги 

громадянам міста Кіровограда 
4603 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

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

4604 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

8.  Про внесення змін та доповнень до рішень 
Кіровоградської міської ради 
 

4576 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна  
 

Мороз О.О. 
начальник управління 

9.  Про надання дозволів  на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО 

4599 

Голова тимчасової 
контрольної комісії      з 

питань надання 
земельних ділянок 

учасникам АТО           та 
членам сімей 

в мікрорайоні Лелеківка 
(між пров. Курінним та 

СТ “Аграрник”) 
 
Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Михальонок С.А. 
депутат міської ради 

 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


