
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 26 жовтня 2017 року       № 1167 

 

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., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп від 23 жовтня 2017 року, 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, від 11 липня 2017 року № 1020, від 20 липня 2017 року      

№ 1039, від 04 вересня 2017 року № 1052 та від 10 жовтня 2017 року              

№ 1132), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

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

(додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              26 жовтня 2017 року 

№ 1167 

 

 

 

 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятої сесії  (VІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1. Про встановлення розміру допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася              

поховати померлого 

1338 

Відділ соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 1013 «Про звільнення 

на 50 % від оплати за користування житлово-

комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору» 
 

1339 

Відділ соціальної 

підтримки  

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

3. Про внесення змін 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» 

1340 

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 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки» 

1341 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

5. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 

1337 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


