
 

 

  
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              15 грудня 2015 року 

№ 7 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
третього засідання першої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання 

 
За пропозицією 
міського голови 

Райкович А.П., 
міський голова 

2.  Про кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання 

 
Загальний відділ  

(за пропозицією міського 
голови) 

Райкович А.П., 
міський голова 

3.  Про звільнення Литвина Г.М. 
14 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 

4.  Про звільнення Колодяжного С.О.  
16 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 
структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради» 

17 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 



6.  Про затвердження на посаді Бондаренко А.В. 
18 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 

7.  Про утворення постійних комісій Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання 

10 

Робоча група міської 
ради щодо підготовки 
проекту Положення про 

постійні комісії 
Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання 

Цертій О.М., 
голова робочої групи  

8.  Про затвердження Положення про постійні комісії 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

11 

Робоча група міської 
ради щодо підготовки 
проекту Положення про 

постійні комісії 
Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання 

Цертій О.М., 
голова робочої групи  

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

5 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

10.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади         
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі 
сім'ям загиблих військовослужбовців-учасників АТО 

2 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

11.  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” 

3 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

12.  Про внесення змін 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” 
 

4 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



13.  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” 

6 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

14.  Про надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
учасників антитерористичної операції 7 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3922 „Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури 
і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік” 

15 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

Куценко О.Г., 
начальник відділу 

16.  Про визначення мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб 

8 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

17.  Про звільнення від сплати державного мита 
9 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби 

18.  Про перерозподіл бюджетних призначень на 
пільговий проїзд 

13 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Цирфа М.В., 
начальник управління 

19.  Про присвоєння рангу посадової особи місцевого 
самоврядування Райковичу А.П. 
 

12 
Відділ кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

20.  Про скасування рішень 
19 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мартинова І.В., 
в.о. начальника управління 

21.  Про затвердження Положення про соціальний проект 
Кіровоградської міської ради ,,Соціальна картка” 

 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 



22.  Про внесення змін та доповнень 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” 

 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

23.  Про затвердження складу постійних комісій 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

(згідно заяв депутатів 
міської ради) 

Райкович А.П., 
міський голова, 

 

Смірнов В.О., 
секретар міської ради 

 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


