
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 липня 2017 року        № 1039 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного дев’ятої сесії 

Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

Райковича А.П., пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, планування та соціально-економічного розвитку               

від 18 липня 2017 року, погоджувальної ради представників депутатських 

фракцій і груп від 19 липня 2017 року та депутата міської ради Артюха О.І., 

Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дев’ятої сесії  Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської 

міської ради від 20 червня 2017 року № 972 ,,Про затвердження порядку 

денного дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання”        

(з урахуванням доповнень, внесених рішеннями міської ради від 27 червня 

2017 року № 978 та від 11 липня 2017 року № 1020), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дев’ятої сесії (ІV засідання) Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

(додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              20 липня 2017 року 

№ 1039 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятої сесії (ІV засідання) Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про внесення змін 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» 

1165 

Управління з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

Гненний О.І., 
заступник начальника 

управління 

2. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року   

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

1139 
(доопрацьований) 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

3. Про внесення змін та доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 

роки» 

1140 
(доопрацьований) 

Головне 

управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 
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4. 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» 

 

1160 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

5. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920 («Про 

затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2015-2017 роки», 

«Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2015-2017 

роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2015-2017 роки») 

 

1142 

Відділ сім’ї та 

молоді 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

6. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 «Про 

затвердження Програми розвитку фізичної культури і 

спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

 

1144 

Відділ фізичної 

культури та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу 

7. Про передачу майна військовій частині польова пошта 

В2336 
1126 

Сектор з 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

8. Про звільнення інвалідів I та II груп по зору                     

на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами на 2017 рік 

 

1136 

Управління 

розвитку транспорту 

та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

9. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

1135 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 
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10. Про передачу КЗ «Центральна міська лікарня                 

м. Кіровограда», КЗ «Поліклінічне об’єднання                

м. Кіровограда» та КЗ «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» в постійне користування 

земельних ділянок по м. Кропивницькому 
 

Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(пропозиція депутата 

міської ради            

Артюха О.І.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


