
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              23 вересня 2016 року  

№ 561 

 
ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

четвертої сесії (VІ засідання) Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання 

 

№ 
з/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про дострокове припинення повноважень секретаря 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
Бойка С.В. 

 
Відділ кадрової 

роботи 
Райкович А.П., 
міський голова 

2. Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання 

 
Відділ кадрової 

роботи 
Райкович А.П., 
міський голова 

3. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 
персональний склад виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання» 

 

Загальний відділ Райкович А.П., 
міський голова  

4. Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про 
кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання» 

 

Загальний відділ Райкович А.П., 
міський голова 

5. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 
право оренди на яку набувається на аукціоні (1,43 га) 

Зупинено 
розпорядженням 
від 04.08.2016 

 № 7 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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6. Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 
право оренди на яку набувається на аукціоні (1,97 га) 

Зупинено 
розпорядженням 
від 04.08.2016 

 № 8 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

7. Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80 493 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

8. Про передачу КП «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» в постійне 
користування земельної ділянки для розміщення 
парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Парк «Перемоги» 

565 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

9. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 березня 2016 року № 138 «Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2016 рік» 

 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

Райкович А.П., 
міський голова 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


