
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішенням Кіровоградської міської ради 
             від 20 грудня 2011 року  № 1113 
 
 
 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
дванадцятої сесії (ІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

 

№ 
 п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський 
бюджет на 2011 рік” 

1286 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2.  Про затвердження міської Програми протидії 
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом 
наркотичних засобів, психотропних речовин та 
прекурсорів на 2011-2015 роки 

1144 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

3.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 жовтня 2011 року № 1006          
(„ Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності           
м. Кіровограда, які підлягають приватизації”)  

1143 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В,  
начальник управління  

4.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року №№ 100, 102, 103         
(„ Про затвердження програми „ Молодь Кіровограда”             
на 2011 рік”, „ Про затвердження Міської програми підтримки 
сімей на 2011 рік”, „ Про затвердження Міської програми 
відпочинку та оздоровлення дітей на 2011 рік”)  

1146 Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу  
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5.  Про роботу тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради з вивчення ситуації, що 
склалася в дитячо-юнацькій спортивній школі № 2 
(звіт тимчасової контрольної комісії) 

1284 Тимчасова контрольна 
комісія  міської ради з 
вивчення ситуації, що 
склалася в дитячо-

юнацькій спортивній 
школі № 2 

Антонов А.О.,  
голова тимчасової 
контрольної комісії 

6.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

1287 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 7 грудня 2011 року № 1105 („ Про затвердження 
Програми впровадження системи відеоспостереження для 
охорони громадського правопорядку  м. Кіровограда”)  

1288 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


