
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 27 листопада 2017 року       № 1235 

 

Про внесення змін та доповнень  

до порядку денного десятої 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., депутатів міської ради Краснокутського О.В., Зайченка В.В., 

Ніжнікової А.О., Волкожі Т.П., Артюха О.І., Цертія О.М., Капітонова С.І., 

Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести зміни та доповнення до порядку денного десятої сесії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, затвердженого рішенням 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року № 1179 ,,Про 

затвердження порядку денного десятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”, а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

десятої сесії (ІІ засідання) Кіровоградської міської ради сьомого скликання  

(додаються); 

виключити з порядку денного десятої сесії Кіровоградської                    

міської ради сьомого скликання пункт 64 (додається). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              27 листопада 2017 року 

№ 1235 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії  (ІІ 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 20 грудня 2016 року № 709 «Про міський 

бюджет на 2017 рік» 1612 

Фінансове 

управління 
(пропозиція  

міського голови 

Райковича А.П.) 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1225 «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 

2017 року № 829 «Про затвердження Міської 

програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому середовищі 

та популяризації сімейних форм виховання                   

на 2017-2019 роки» 

 

Служба у справах 

дітей 
(пропозиція депутата 

міської ради 

 Краснокутського О.В.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник служби 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 21 листопада                  

2017 року № 1226 «Про звільнення від сплати 

державного мита» 

 

Служба у справах 

дітей 
(пропозиція депутата 

міської ради 

 Краснокутського О.В.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник служби 
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4. Про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 1-а 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

 Зайченка В.В.) 

Владов Р.П., 
начальник управління  

5. Про затвердження Положення про управління освіти 

Кіровоградської міської ради в новій редакції  

Управління освіти 
(пропозиція депутата 

міської ради  

 Ніжнікової А.О.) 

Ніжнікова А.О., 
депутат міської ради 

6. 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» 

 

Відділ кадрової 

роботи 
(пропозиція депутата 

міської ради  

 Волкожі Т.П.) 

Сліпченко А.К., 
начальник управління 

державного архітектурно-

будівельного контролю 

7. Про надання Головному управлінню пенсійного фонду 

України в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Соборній, 7  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

 Артюха О.І.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

8. Про надання Голодку О.Д. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шевченка (біля будинку № 15)        
інвалід дитинства 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

 Артюха О.І.) 

 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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9. Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64)       
інвалід ІІІ групи  

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(пропозиція депутата 

міської ради  

 Артюха О.І.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

10. Про перейменування міської ради 

 

Пропозиції 

депутатів міської 

ради, 
 

 міського голови 
 

Райкович А.П., 

міський голова 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              27 листопада 2017 року 

№ 1235 

 

ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

десятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

64. Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради (від 29.03.2016 № 183 «Про 

затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання») 

1011/1 
(доопрацьований) 

Юридичне 

управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


