
 

 
 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             08 грудня 2016 року 

№ 693 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової шостої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Управління апарату 
міської ради, 

 

депутати міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради, 

 

Кріпак С.В., 
Демченко М.І., 
Шамардіна К.О., 
Гамальчук М.П., 
Волкожа Т.П., 
Матяшова Л.П., 
Ніжнікова А.О., 
Деркаченко Ю.О., 
Маламен Г.С., 
Капітонов С.І. 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 березня 2016 року № 140 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2016 рік” 

820 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 



3. Про внесення доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого    
2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік” 

821 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління  

4. Про надання одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям міста Кропивницького 

797 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу  
5. Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 79 
«Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей – 
мешканців м. Кіровограда на 2016 рік» 

755 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

6. Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 23.02.2016 № 78 
«Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2016 рік» 

761 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

7. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 40           
«Про міський бюджет на 2016 рік» 

768 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

8. Про внесення змін до деяких рішень міської ради у 
зв’язку зі зміною географічних назв 

760 
Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

 
 
 

Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


