
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              23 лютого 2016 року 

№ 49 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
другого засідання другої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Управління апарату 
міської ради,  

 

депутати міської ради 
 

Смірнов В.О., 
секретар міської ради, 

 

Демченко М.І., 
Санасарян Р.Р., 

Бойко С.В. 
2.  Про затвердження перспективного плану роботи 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання     
на 2016 рік 

109 
Управління апарату 

міської ради 
Смірнов В.О., 

секретар міської ради 

3.  Про затвердження Положення про помічника-
консультанта депутата Кіровоградської міської ради 

87 
Управління апарату 

міської ради 
Смірнов В.О., 

секретар міської ради 
4.  Про затвердження Регламенту Кіровоградської 

міської ради сьомого скликання 

103 

Робоча група щодо 
підготовки проекту 

Регламенту 
Кіровоградської 

міської ради сьомого 
скликання 

Смірнов В.О., 
голова робочої групи 



 2 

5.  Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання на 2016 рік 

61 
Управління апарату 

міської ради 
Масло Л.Я., 

начальник управління  

6.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 15 грудня 2015 року 
№ 9 «Про кількісний та персональний склад 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання» 

100 

Загальний відділ Райкович А.П., 
міський голова 

7.  Про затвердження на посаді Колісніченка Р.М. 
102 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 

8.  Про забезпечення сталого функціонування міського 
електричного транспорту  

Юридичне 
управління 

Райкович А.П., 
міський голова 

9.  Про забезпечення виконання повноважень 
виконавчими органами міської ради у сферах 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно, державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців, реєстрації місця 
проживання особи 

139 

Відділ кадрової 
роботи 

Бондаренко А.В., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 
міської ради 

10.  Про затвердження Програми інформатизації та 
електронного самоврядування ,,Електронне місто” на 
2016-2018 роки 

29 

Сектор 
інформаційного та 

комп'ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 

11.  Про затвердження Міської програми соціально-
правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2016 рік 

30 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби 

12.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади          
м.Кіровограда квартир для подальшої передачі сім'ям 
загиблих військовослужбовців—учасників АТО 

63 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
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13.  Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2016 рік 

84 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

14.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік 

85 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

15.  Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2016-2018 роки 

31 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

16.  Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 
України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 
2018 роки 

65 
Управління 

адміністративних 
послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

17.  Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2016 рік 66 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Фурман Д.В., 
начальник відділу оренди  та 

безхазяйного майна 
управління 

18.  Про затвердження Програми економічної підтримки 
засобів масової інформації міста Кіровограда на  
2016 рік 

68 
Відділ по роботі  

із засобами масової 
інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

19.  Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету на 2016 рік 

69 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

20.  Про затвердження Програми з розвитку і управління 
персоналом в Кіровоградській міській раді на 2016 рік 70 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

21.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров’я          
м. Кіровограда на 2016 рік 

74 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 
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22.  Про затвердження Програми медико–соціального 
забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік 

75 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 
23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 „Про 
затвердження Міської програми імунопрофілактики 
та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2012-2016 роки” 

76 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

24.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік 
 

77 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Колодяжний С.О., 

начальник відділу 

25.  Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2016 рік 
 

78 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

26.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921  
(«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», «Про 
затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки») 

88 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

27.  Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2016 рік 

90 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

28.  Про затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей – мешканців     
м. Кіровограда на 2016 рік 

91 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

29.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання 
 

92 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
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30.  Про встановлення акцизного податку в частині 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 93 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бондаренко К.А., 
заступник начальника 

управління  - начальник 
відділу споживчого ринку 

та послуг 

31.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3944          
«Про встановлення транспортного податку» 

95 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

32.  Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних 
виплат за рахунок коштів державного або місцевого 
бюджетів підприємствам електро- та автомобільного 
транспорту м. Кіровограда за перевезення пільгових 
категорій громадян, які мають право на безкоштовний 
проїзд відповідно до чинного законодавства 

96 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

33.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.07.2013 № 2402 «Про 
затвердження Положення про управління розвитку 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради в 
новій редакції» 

97 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

34.  Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і соціально-
культурного призначення м. Кіровограда на 2016 – 
2018 роки 

98 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

35.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді         
м. Кіровограда на 2016 рік 

99 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

36.  Про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення за 2015 рік 

107 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних 

відносин  
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37.  Про затвердження Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2016 рік 101 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О.,  
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

38.  Про затвердження Програми з проведення робіт зі 
встановлення (зміни) меж м. Кіровограда на 2016 рік 104 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

39.  Про надання дозволу на прийняття видатків              
по новому будівництву по об’єкту           
«Будівництво навчального корпусу ЗОШ № 15 по 
вул. Казанській, 13 у м. Кіровограді» 

105 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

40.  Про затвердження Програми розвитку освіти       
міста Кіровограда на 2016-2020 роки 

106 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 
41.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики у 2015 році 
79 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

42.  Про надання у 2016 році пільг щодо сплати 
державного мита за видачу певних видів документів 

80 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

43.  Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 

82 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

44.  Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року 
№ 3949 «Про встановлення ставок єдиного податку» 

83 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

45.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2016 рік 

140 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

46.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3951 «Про 
затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних 
напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки» 

81 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 
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47.  Про затвердження умов оплати праці посадових осіб             
Кіровоградської міської ради 67 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

48.  Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради 
до Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України щодо поправки до Закону 
України «Про Державний бюджет України на          
2016 рік», якою скасовано обов’язковість індексації 
розміру плати за оренду комунального майна, а також 
підтримки соціальної та гуманітарної сфери на 
місцевому рівні 

86 

Депутати міської ради 
Капітонов С.І., 
Смірнов В.О. 

Капітонов С.І., 
депутат міської ради 

49.  Про звернення депутатів Кіровоградської міської 
ради сьомого скликання щодо відставки уряду під 
керівництвом А.Яценюка 

89 
Депутат міської ради 

Маламен Г.С. 
Маламен Г.С., 

депутат міської ради 

50.  Про доручення (заступнику міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Мосіну О.В.) 137 

Комунальне 
підприємство 

«Правник 

Цуркан Н.М., 
директор комунального 

підприємства 

51.  Про доручення (уповноважити заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.) 32 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О.,  
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

52.  Про уповноваження (уповноважити заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради    
Грабенка О.В.) 33 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О.,  
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

53.  Про звільнення від сплати земельного податку на 
2016 рік 34 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

54.  Про проведення нормативної грошової оцінки земель 
міста Кіровограда 35 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  
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55.  Про перейменування вулиць, провулків та інших 
об’єктів топоніміки міста  

За пропозицією 
секретаря міської ради 

Смірнова В.О. 

 

56.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам бойових дій (9 пунктів) 36 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

57.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (61 пункт) 37 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

58.  Про передачу Кукурило А.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Героїв АТО, 21 38 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

59.  Про надання Андросовичу Д.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 
будинку № 28, корп. 2)  (учасник бойових дій) 

39 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

60.  Про надання Бородаю С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку   
№ 26, корп. 3)  (учасник бойових дій) 

40 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

61.  Про надання Полякову О.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12, 
корп. 1)  (учасник бойових дій) 

41 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

62.  Про надання Пухкому В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 16)  
(учасник АТО) 
 

42 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  
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63.  Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 31)  
(учасник бойових дій) 
 

43 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

64.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок       
учасникам АТО (27 пунктів) 

44 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

65.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок       
учасникам АТО (14 пунктів) 

45 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

66.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (37 пунктів) 46 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

67.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (21 пункт) 47 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

68.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (10 пунктів) 48 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

69.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (97 пунктів) 49 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

70.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (16 пунктів) 

50 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  
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71.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (48 пунктів) 51 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

72.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (59 пунктів) 52 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

73.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (47 пунктів) 

60 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

74.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (15 пунктів) 

53 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

75.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (46 пунктів) 

54 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

76.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність (50 пунктів) 
 

55 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

77.  Про надання Фіщенку М.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Мотокросній, 44 

56 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

78.  Про передачу ТОВ ,,Диво Світ Молоко” в оренду 
земельної ділянки по вул. Валентини         
Терешкової, 231 

57 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  
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79.  Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Сімферопольській, 22 58 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

80.  Про передачу ТОВ ,,ЛАСКА” земельної ділянки по 
пров. Цеховому, 4-д 59 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління – начальник 
відділу земельних відносин  

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


