
 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             12 листопада 2015 року 

№ 4747 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової п’ятдесят четвертої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
з/п 

 
Назва питання 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

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

4857 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

2.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання 

4858 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

3.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3927 «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» 

4859 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2015 року № 3973 «Про звільнення 
на 50 % від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору» 

4860 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



 2 
5.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади            
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців – учасників АТО 

4861 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Кучман Ю.О., 
начальник відділу 

капітального ремонту, 
реформування та розвитку 
житлово-комунального 

господарства 
Головного управління 

6.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3917 «Про 
затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік» 

4862 

Управління з питань 
надзвичайних 
ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

7.  Про перейменування загальноосвітньої школи              
І-ІІІ ступенів № 35 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

4863 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


