
 

 

 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
від 15 липня 2016 року           № 6 
 
Про проведення четвертої сесії  
Кіровоградської міської ради  
сьомого скликання 
 
 Керуючись статтями 42, 46 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", відповідно до статті 19, 20 Регламенту 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання: 
 
 1. Провести четверту сесію Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання 26 липня 2016 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 
Кіровоградської міської ради). 
 
 2. Включити до проекту порядку денного четвертої сесії 
Кіровоградської міської ради сьомого скликання наступні питання: 
 про депутатські запити депутатів міської ради; 
 про зміни в складі постійних комісій Кіровоградської міської ради; 
 про затвердження на посаді заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 
 про рекомендовану чисельність виконавчих органів Кіровської та 
Ленінської районних в місті Кіровограді рад; 
 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”; 
 про доповнення рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2016 року № 148 («Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки»); 
 про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради       
від 23 лютого 2016 року № 67 ,,Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки”;  
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 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 29 січня 2004 року № 680 «Про започаткування міської педагогічної 
премії імені В.О. Сухомлинського»; 
 про створення комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 4 Кіровоградської міської ради» та затвердження 
Статуту; 
 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»; 
 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»; 
 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”; 
 про  внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                  
від 27 січня 2015 року № 3918, 3920, 3921; 
 про внесення змін до Статуту комунального закладу «Дитячий будинок 
«Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 
господарства і соціально-культурного призначення м. Кіровограда на 2016 - 
2018 роки»; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      
від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік»; 
 про внесення змін 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»; 
 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»; 
 про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям                 
міста Кіровограда; 
 про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору; 
 про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 23.02.2016 № 76 («Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2016 рік»); 
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 про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                            
м. Кіровограда, які підлягають приватизації; 
 про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік; 
 про затвердження Програми розвитку основ громадянського 
суспільства та комунікації міської ради з громадою міста на 2016 рік; 
 про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки 
міста; 
 про визначення управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради (робочий орган) уповноваженою особою 
власника місць, що перебувають у комунальній власності, які надаються 
розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування рекламних засобів; 
 про доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 
№ 4416 («Про затвердження ставок земельного податку по місту 
Кіровограду»); 
 питання щодо регулювання земельних відносин; 
 інші питання; 
 різне. 
 
 3. Управлінню апарату та відділу по роботі із засобами масової 
інформації Кіровоградської міської ради інформувати депутатів та 
територіальну громаду міста через засоби масової інформації та офіційний 
сайт про скликання та проведення четвертої сесії Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання. 
 
 
 
Міський голова        А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Масло  24 03 14 
 


