
Затверджено рішенням
Кіровоградської    міської    ради
від 4 лютого 2010 року
№ 3005

ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН
роботи Кіровоградської міської ради

на 2010 рік

№ 
п/п

Дата проведення Назва питання
Відповідальний за 

підготовку
1 2 3 4

Розділ І
П И Т А Н Н Я,

що вносяться для розгляду на сесіях Кіровоградської 
міської ради у 2010 році 

1. Постійно Про депутатські запити  депутатів 
Кіровоградської міської ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

2. За потреби Про внесення змін та доповнень до
Регламенту роботи Кіровоградської 
міської ради п’ятого скликання

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

3. Лютий Про затвердження Програми 
забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської 
ради п’ятого скликання на 2010 рік

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4. Щоквартально Про хід виконання рішень міської 
ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

5. Грудень Про затвердження перспективного 
плану роботи Кіровоградської міської 
ради на 2011 рік

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

6. Лютий Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої 
системи у місті Кіровограді на 
2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

7. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства 
та благоустрою міста на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

8. За потреби Про внесення змін до додатка до 
Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді 
на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

9. За потреби Про внесення змін до додатка до 
Програми розвитку житлового-
комунального господарства та 
благоустрою міста на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 
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10. Лютий Про звільнення на 2010 рік від сплати 

державного мита (судового збору) за 
подачу до загальних судів заяв, скарг, 
позовних заяв, апеляційних скарг на 
рішення судів

Департамент житлово-
комунального 
господарства

11. Лютий Про затвердження Програми 
економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда 
на 2010 рік

Відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації

12. Лютий Про затвердження Програми 
соціальної підтримки розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді 
м.Кіровограда на 2010 рік

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

13. Лютий Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2010 рік

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

14. Щомісяця Питання регулювання земельних 
відносин:
а) про надання згоди на розроблення 
проектів відведення земельних 
ділянок;
б) про надання земельних ділянок у 
власність;
в) про надання земельних ділянок в 
оренду;
г) про передачу земельних ділянок в 
постійне користування;
д) про викуп земельних ділянок;
ж) про припинення та поновлення 
договорів оренди на земельні ділянки

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

15. Лютий Про затвердження Програми 
комп'ютеризації закладів освіти міста 
на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

16. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
туризму у м.Кіровограді на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

17. Лютий Про затвердження Програми фізичної 
культури і спорту в місті Кіровограді 
на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

18. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
культури та мистецтва на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

19. Лютий Про затвердження Програми  
"Молодь Кіровограда" на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

20. Лютий Про затвердження міської цільової 
соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Гуманітарний 
департамент
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21. Лютий Про затвердження міської Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на  
2010 рік

Гуманітарний 
департамент

22. Лютий Про затвердження міської Програми 
підтримки сімей на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

23. За потреби Про перерозподіл кошторисних 
призначень по галузі "Освіта"

Гуманітарний 
департамент

24. Лютий Про затвердження Положення відділу 
фізичної культури та спорту 
гуманітарного департаменту 
Кіровоградської міської ради

Гуманітарний 
департамент

25. Лютий Про затвердження Статуту дитячо-
юнацьких спортивних шкіл № 1, 2, 3 
відділу фізичної культури та спорту

Гуманітарний 
департамент

26. Лютий Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я на 2010 рік

Управління охорони 
здоров’я

27. Грудень Про затвердження Програми  
економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я на 2011 рік

Управління охорони 
здоров’я

28. За потреби Про перерозподіл кошторисних 
призначень по галузі "Охорона 
здоров’я"

Управління охорони 
здоров’я

29. Березень Про внесення змін до Положення про 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради

Управління охорони 
здоров’я

30. Грудень Про затвердження Програми  
підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  піклування на 2011 рік

Служба у справах дітей

31. Лютий Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної 
підтримки малозабезпечених 
категорій населення міста 
Кіровограда на 2010 рік

Відділ соціальної 
підтримки населення

32. Перший квартал Про звільнення на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули 
при виконанні службових обов’язків в 
Республіці Афганістан

Відділ соціальної 
підтримки населення

33. Перший квартал Про звільнення інвалідів І та ІІ груп 
по зору на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами 

Відділ соціальної 
підтримки населення

34. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
пасажирського транспорту та зв’язку 
на 2010 рік

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку
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35. Лютий Про затвердження Розрахунку 

коефіцієнтів співвідношення 
безплатних пасажирів до платних на 
2010 рік 

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

36. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
сфери торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового 
обслуговування міста Кіровограда на 
2010 рік

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

37. Лютий Про звільнення інвалідів І та ІІ груп 
по зору від абонентської плати за 
користування квартирними 
телефонами

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

38. Лютий Про затвердження Програми  
запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2010 рік

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

39. Липень Про внесення змін до заходів по 
забезпеченню виконання Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2010 рік

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

40. Серпень Про затвердження комплексної 
Програми страхового фонду 
документації на період 2010-2012 
років

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

41. Лютий Про затвердження Програми 
управління у сфері містобудування та 
архітектури на 2010 рік

Управління 
містобудування та
архітектури

42. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
комп’ютеризації виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради на 
2010 рік

Адміністративний 
департамент  

43. Лютий Про затвердження міської Програми 
реалізації вимог Закону України "Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" на 2010 рік

Адміністративний 
департамент 

44. Лютий Про затвердження Комплексної 
програми діяльності Кіровоградської 
міської дружини на 2010 рік 

Адміністративний 
департамент

45. За потреби Про розгляд протестів прокурора Адміністративний 
департамент

46. Лютий Про затвердження Програми 
фінансового забезпечення  
відзначення визначних подій та 
нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету в м.Кіровограді 
на 2010 рік

Відділ кадрової роботи
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47. Лютий Про затвердження Програми 

підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2010 рік

Відділ кадрової роботи

48. Липень-серпень Про присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Кіровограда"

Відділ кадрової роботи

49. Лютий Про затвердження Програми 
Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 
2010 рік

Кіровоградське РВ 
АМУ та Асоціація міст 
Кіровоградської 
області 

50. Лютий Про затвердження Програми 
управління комунальним майном на 
2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів 

51. Лютий Про затвердження додаткового 
переліку об’єктів  комунальної 
власності, які підлягають відчуженню 
(приватизації) у 2010-2011 роках 

Департамент 
економіки та фінансів

52. Лютий Про затвердження Програми  
розвитку житлового будівництва 
м.Кіровограда на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

53. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
малого підприємництва м.Кіровограда 
на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

54. Лютий Про затвердження Програми 
інвестиційної діяльності на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

55. Лютий Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

56. Лютий Про звіт щодо здійснення державної 
регуляторної політики виконавчими 
органами Кіровоградської міської 
ради  за 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів 

57. Листопад Про затвердження плану діяльності 
Кіровоградської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік

Департамент 
економіки та фінансів

58. За потреби Про питання власності територіальної 
громади м.Кіровограда

Департамент 
економіки та фінансів

59. Березень Про міський бюджет на 2010 рік Фінансове управління
60. Березень Про затвердження звіту "Про 

виконання міського бюджету за 
2009 рік"

Фінансове управління
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61. За потреби Про внесення змін до міського 

бюджету на 2010 рік
Фінансове управління

62. Щоквартально Звіти керівників виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради

Директори 
департаментів

Розділ ІІ

П Е Р Е Л І К
питань, що передбачаються для розгляду 

на засіданнях постійних комісій
Кіровоградської міської ради у 2010 році

Графік проведення засідань постійних комісій  визначає голова комісії

1. Постійно Про депутатські запити  депутатів 
Кіровоградської міської ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

2. За потреби Про внесення змін та доповнень до 
Регламенту роботи Кіровоградської 
міської ради п’ятого скликання

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

3. Лютий Про затвердження Програми 
забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської 
ради п’ятого скликання на 2010 рік

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4. Щоквартально Про хід виконання рішень міської 
ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

5. Грудень Про затвердження перспективного 
плану роботи Кіровоградської міської 
ради на 2011 рік

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

6. Лютий Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої 
системи у місті Кіровограді на 
2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

7. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства 
та благоустрою міста на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

8. За потреби Про внесення змін до додатка до 
Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації
дорожньої системи в місті Кіровограді 
на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 

9. За потреби Про внесення змін до додатка до 
Програми розвитку житлового-
комунального господарства та 
благоустрою міста на 2010 рік

Департамент житлово-
комунального 
господарства 
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10. Лютий Про звільнення на 2010 рік від сплати 

державного мита (судового збору) за 
подачу до загальних судів заяв, скарг, 
позовних заяв, апеляційних скарг на 
рішення судів

Департамент житлово-
комунального 
господарства

11. Лютий Про затвердження Програми 
економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда 
на 2010 рік

Відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації

12. Лютий Про затвердження Програми 
соціальної підтримки розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді 
м.Кіровограда на 2010 рік

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

13. Лютий Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2010 рік

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

14. Щомісяця Питання регулювання земельних 
відносин:
а) про надання згоди на розроблення 
проектів відведення земельних 
ділянок;
б) про надання земельних ділянок у 
власність;
в) про надання земельних ділянок в 
оренду;
г) про передачу земельних ділянок в 
постійне користування;
д) про викуп земельних ділянок;
ж) про припинення та поновлення 
договорів оренди на земельні ділянки

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

15. Лютий Про затвердження Програми 
комп'ютеризації закладів освіти міста 
на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

16. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
туризму у м.Кіровограді на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

17. Лютий Про затвердження Програми фізичної 
культури і спорту в місті Кіровограді 
на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

18. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
культури та мистецтва на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

19. Лютий Про затвердження Програми  
"Молодь Кіровограда" на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

20. Лютий Про затвердження міської цільової 
соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського 
піклування

Гуманітарний 
департамент
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21. Лютий Про затвердження міської Програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на  
2010 рік

Гуманітарний 
департамент

22. Лютий Про затвердження міської Програми 
підтримки сімей на 2010 рік

Гуманітарний 
департамент

23. За потреби Про перерозподіл кошторисних 
призначень по галузі "Освіта"

Гуманітарний 
департамент

24. Лютий Про затвердження Положення відділу 
фізичної культури та спорту 
гуманітарного департаменту 
Кіровоградської міської ради

Гуманітарний 
департамент

25. Лютий Про затвердження Статуту дитячо-
юнацьких спортивних шкіл № 1, 2, 3 
відділу фізичної культури та спорту

Гуманітарний 
департамент

26. Лютий Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я на 2010 рік

Управління охорони 
здоров’я

27. Грудень Про затвердження Програми  
економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я на 2011 рік

Управління охорони 
здоров’я

28. За потреби Про перерозподіл кошторисних 
призначень по галузі "Охорона 
здоров’я"

Управління охорони 
здоров’я

29. Березень Про внесення змін до Положення про 
управління охорони здоров’я 
Кіровоградської міської ради

Управління охорони 
здоров’я

30. Грудень Про затвердження Програми  
підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених  піклування на 2011 рік

Служба у справах дітей
виконавчого комітету

31. Лютий Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної 
підтримки малозабезпечених 
категорій населення міста 
Кіровограда на 2010 рік

Відділ соціальної 
підтримки населення

32. Перший квартал Про звільнення на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули 
при виконанні службових обов’язків в 
Республіці Афганістан

Відділ соціальної 
підтримки населення

33. Перший квартал Про звільнення інвалідів І та ІІ груп 
по зору на 50% від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами 

Відділ соціальної 
підтримки населення

34. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
пасажирського транспорту та зв’язку 
на 2010 рік

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку
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35. Лютий Про затвердження Розрахунку 

коефіцієнтів співвідношення 
безплатних пасажирів до платних на 
2010 рік 

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

36. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
сфери торгівлі, ресторанного 
господарства та побутового 
обслуговування міста Кіровограда на 
2010 рік

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

37. Лютий Про звільнення інвалідів І та ІІ груп 
по зору від абонентської плати за 
користування квартирними 
телефонами

Департамент розвитку 
торгівлі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та зв’язку 

38. Лютий Про затвердження Програми  
запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2010 рік

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

39. Липень Про внесення змін до заходів по 
забезпеченню виконання Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2010 рік

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

40. Серпень Про затвердження комплексної 
Програми страхового фонду 
документації на період 2010-2012 
років

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення

41. Лютий Про затвердження Програми 
управління у сфері містобудування та 
архітектури на 2010 рік

Управління 
містобудування та 
архітектури

42. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
комп’ютеризації виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради на 
2010 рік

Адміністративний 
департамент  

43. Лютий Про затвердження міської Програми 
реалізації вимог Закону України "Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" на 2010 рік

Адміністративний 
департамент 

44. Лютий Про затвердження Комплексної 
програми діяльності Кіровоградської 
міської дружини на 2010 рік 

Адміністративний 
департамент

45. За потреби Про розгляд протестів прокурора Адміністративний 
департамент

46. Лютий Про затвердження Програми 
фінансового забезпечення  
відзначення визначних подій та 
нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету в м.Кіровограді 
на 2010 рік

Відділ кадрової роботи
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47. Лютий Про затвердження Програми 

підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових 
осіб місцевого самоврядування 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2010 рік

Відділ кадрової роботи

48. Липень-серпень Про присвоєння звання "Почесний 
громадянин міста Кіровограда"

Відділ кадрової роботи

49. Лютий Про затвердження Програми 
Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 
2010 рік

Кіровоградське РВ 
АМУ та Асоціація міст 
Кіровоградської 
області 

50. Лютий Про затвердження Програми 
управління комунальним майном на 
2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів 

51. Лютий Про затвердження додаткового 
переліку об’єктів  комунальної 
власності, які підлягають відчуженню 
(приватизації) у 2010-2011 роках 

Департамент 
економіки та фінансів

52. Лютий Про затвердження Програми  
розвитку житлового будівництва 
м.Кіровограда на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

53. Лютий Про затвердження Програми розвитку 
малого підприємництва м.Кіровограда 
на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

54. Лютий Про затвердження Програми 
інвестиційної діяльності на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

55. Лютий Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів

56. Лютий Про звіт щодо здійснення державної 
регуляторної політики виконавчими 
органами Кіровоградської міської 
ради  за 2010 рік

Департамент 
економіки та фінансів 

57. Листопад Про затвердження плану діяльності 
Кіровоградської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних 
актів на 2011 рік

Департамент 
економіки та фінансів

58. За потреби Про питання власності територіальної 
громади м.Кіровограда

Департамент 
економіки та фінансів

59. Березень Про міський бюджет на 2010 рік Фінансове управління
60. Березень Про затвердження звіту "Про 

виконання міського бюджету за 
2009 рік"

Фінансове управління
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61. За потреби Про внесення змін до міського 
бюджету на 2010 рік

Фінансове управління

62. Щоквартально Звіти керівників виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради

Директори 
департаментів

Розділ ІІІ
З А Х О Д И

щодо вивчення депутатами чинного законодавства,
досвіду роботи місцевого самоврядування 

1. Четвертий квартал Визначення потреб у підвищенні 
кваліфікації депутатів 
Кіровоградської міської ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

2. Протягом року Направлення на підвищення 
кваліфікації депутатів 
Кіровоградської міської ради

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

3. Третій – четвертий 
квартал

Провести семінари-практикуми для 
депутатів Кіровоградської міської 
ради  шостого скликання на тему:
"Правове та організаційно-методичне 
забезпечення діяльності депутатів 
місцевих рад"

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4. Четвертий квартал Провести навчання депутатів міської 
ради з залученням працівників
Державного закладу "Центр
перепідготовки та підготовки 
кваліфікації працівників  органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації" на теми:

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4.1. Жовтень Законодавство України про місцеве
самоврядування та компетенцію його 
органів
а) Конституція України;
б) Закон України "Про місцеве 
самоврядування в Україні";
в) Закон України "Про статус 
депутатів місцевих рад"

Державний заклад 
"Центр перепідготовки 
та підготовки 
кваліфікації працівни-
ків  органів державної 
влади, органів місце-
вого самоврядування, 
державних підпри-
ємств, установ і органі-
зацій Кіровоградської 
обласної державної 
адміністрації"

4.2. Листопад Основні аспекти Регламенту 
Кіровоградської міської ради шостого 
скликання

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4.3. Вересень-жовтень Основні аспекти Положення про 
постійні комісії Кіровоградської 
міської ради шостого скликання.
Організація роботи постійних комісій

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради
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4.4. Грудень Сесійні та позасесійні форми роботи 

депутата місцевої ради у раді та її 
органах:
а) депутатський запит і порядок 
розгляду депутатського запиту;
б) депутатське звернення і порядок 
розгляду депутатського звернення 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

4.5. Грудень Індивідуальні  та колективні форми 
реалізації депутатам місцевої ради 
своїх повноважень:
а) організація прийому виборців 
депутатом міської ради;
б) депутатські групи та фракції, 
порядок їх утворення та організація 
роботи;
в) звіти депутатів перед виборцями

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

5. Червень-липень Проведення навчання депутатів міської 
ради шостого скликання по системі 
голосування "Рада-В"

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

6. Червень Забезпечення депутатів міської ради 
шостого скликання примірниками 
Законів України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та "Про 
статус депутатів місцевих рад"

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

7. Щоквартально Проведення Дня депутата Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради

Розділ ІV
З А Х О Д И

щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, 
установ, організацій

1. Червень-серпень З метою ознайомлення депутатів 
міської ради шостого скликання з 
повноваженнями та функціями 
виконавчих органів міської ради 
провести зустрічі з директорами 
департаментів, начальниками 
управлінь та відділів міськвиконкому, 
а саме:
а) адміністративного департаменту;
б) гуманітарного департаменту;
в) департаменту економіки та   
    фінансів;
г) департаменту житлово-
    комунального господарства;
д) департаменту містобудування та 
    капітального будівництва 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради
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2. Третій – четвертий
квартал

З метою вивчення діяльності 
комунальних підприємств  міста 
організувати для депутатів міської ради 
шостого скликання екскурсії, круглі 
столи, зустрічі з керівниками 
комунальних підприємств:
КП "Кіровоградське водопровідно-

каналізаційне господарства;
КП "Міськсвітло";
КП "Теплоенергетик"
КП "Трест "Зелене господарство";
КП "Аварійно-диспетчерська служба";
КП "Універсал-2000"

Департамент 
житлово-
комунального 
господарства 

Розділ V
ІНШІ  ЗАХОДИ ТА ПИТАННЯ,

пов’язані з практичною реалізацією повноважень
та обов’язків депутатів  

1. Відповідно до 
розпоряджень 
міського голови

Участь у роботі сесії міської ради Депутат міської ради 

2. Відповідно до 
Регламенту роботи

Участь у роботі постійних комісій 
міської ради

Депутат міської ради

3. Згідно з графіком
депутатських 
фракцій

Робота на закріплених територіях, 
організація прийому виборців

Депутат міської ради

4. За окремим планом 
груп та фракцій

Участь у засіданнях депутатських груп 
та фракцій міської ради

Депутат міської ради

5. За окремим 
графіком

Звіти депутатів міської ради перед 
виборцями

Депутат міської ради

1-ш


