
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кіровоградської міської ради 
23 лютого 2016 року № 57 

 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

роботи Кіровоградської міської ради 
на 2016 рік 

 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 

 
Назва питання 

Відповідальний за 
підготовку 

Розділ І 

 
П И Т А Н Н Я, 

що вносяться для розгляду на сесіях Кіровоградської міської ради  
у 2016 році  

 
1. І квартал Про затвердження Програми забезпечення 

умов діяльності депутатів Кіровоградської 
міської ради сьомого скликання на 2016 рік 

Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 

2. І квартал 
 

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

Відділ кадрової роботи 

3. І квартал 
 

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

Відділ кадрової роботи 

4. І квартал Про внесення змін до Програми зайнятості 
населення м. Кіровограда на період до  
2017 року 

Управління економіки 

5. І квартал Про затвердження Програми розвитку малого 
і середнього підприємництва у м. Кіровограді 
на 2016-2020 роки 

Управління економіки 

6. І квартал Про звіт щодо здійснення державної 
регуляторної політики у 2015 році 

Управління економіки 

7. І квартал Про план дій сталого енергетичного розвитку 
м. Кіровограда на період до 2020 року 

Управління економіки 

8. І квартал Про внесення змін до Програми економічного 
і соціального розвитку міста Кіровограда на 
2015 рік та основні напрями розвитку  
на 2016 і 2017 роки 
 

Управління економіки 

9. І квартал 
 

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

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 

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

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 

11. І квартал Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2016 рік  

Управління власності 
та приватизації 
комунального майна 
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12. І квартал Про затвердження переліку об'єктів,  
які підлягають приватизації 

Управління власності 
та приватизації 
комунального майна 

13. І квартал Про затвердження звіту про виконання 
міського бюджету за 2015 рік 

Фінансове управління 
 

14. І квартал 
 

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

Управління охорони 
здоров’я 

15. І квартал 
 

Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення пільгових та 
соціально незахищених верств населення  
м. Кіровограда на 2016 рік 

Управління охорони 
здоров’я 

16. І квартал 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 07 листопада 
2013 року № 2524 «Про затвердження 
Програми «місцевих стимулів» для 
працівників охорони здоров’я м. Кіровограда 
на 2013-2017 роки» 

Управління охорони 
здоров’я 

17. І квартал Про переведення керівників лікувально-
профілактичних закладів комунальної 
власності міста на контракт 

Управління охорони 
здоров’я  

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

Управління 
адміністративних 
послуг 

19. І квартал Про затвердження Програми розвитку 
міського пасажирського транспорту та зв’язку 
у м. Кіровограді на 2016 рік 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

20. І квартал Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по  
зору на 50 відсотків від абонентської  
плати за користування квартирними 
телефонами 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

21. І квартал Про затвердження Програми 
природоохоронних заходів місцевого значення 
на 2016 рік 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
 

22. І квартал Про затвердження Програми з проведення 
робіт зі встановлення (зміни) меж  
м. Кіровограда на 2016 рік 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
 

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

Відділ соціальної 
підтримки населення 

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

Відділ соціальної 
підтримки населення 
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25. І квартал Про звільнення на 50 % від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами членів сімей військовослужбовців, 
які загинули при виконанні службових 
обов'язків в Республіці Афганістан 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

26. І квартал Про звільнення на 50 % від оплати за 
користування житлово-комунальними 
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

27. І квартал Про затвердження нового складу комісії по 
наданню допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

28. І квартал Про затвердження Положення про комісію по 
наданню допомоги малозабезпеченим 
громадянам міста Кіровограда 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

29. І квартал Про затвердження Порядку використання 
коштів міського бюджету для фінансової 
підтримки громадським організаціям інвалідів 
і ветеранів, що мають статус міських 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

30. І квартал Про затвердження Програми економічної 
підтримки засобів масової інформації  
міста Кіровограда на 2016 рік 
 

Відділ по роботі із 
засобами масової 
інформації 

31. І квартал Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня  
2015 року № 3918 «Про затвердження 
програми «Молодь Кіровограда  
на 2015-2017 роки» 

Відділ сім’ ї та молоді 

32. І квартал Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня  
2015 року № 3919 «Про затвердження Міської 
програми підтримки сімей на 2015-2017 роки» 

Відділ сім’ ї та молоді 

33. І квартал Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня  
2015 року № 3920 «Про затвердження Міської 
програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
2015-2017 роки» 

Відділ сім’ ї та молоді 

34. І квартал Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27 січня  
2015 року № 3921 «Про затвердження Міської 
цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 
2015-2017 роки» 

Відділ сім’ ї та молоді 

35. І квартал Про затвердження Програми розвитку 
культури і туризму в м. Кіровограді на 2016 рік 

Відділ культури і 
туризму 

36. І квартал 
 

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

Відділ фізичної 
культури та спорту 
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37. І квартал  Про затвердження Програми розвитку освіти 
міста Кіровограда на 2016-2020 роки 

Управління освіти 

38. І квартал Про затвердження Програми підтримання 
постійної мобілізаційної готовності міста 
Кіровограда на 2016 рік 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

39. І квартал  Про затвердження Програми інформатизації 
та електронного самоврядування «Електронне 
місто» на 2016-2018 роки  

Сектор інформаційного  
та комп’ютерного 
забезпечення 

40. І квартал Про безоплатну передачу завершених 
будівництвом інженерних мереж у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ і 
міст Кіровоградської області 

Управління 
капітального 
будівництва 

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

Кіровоградський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

42. І квартал Про затвердження Комплексної програми 
діяльності Кіровоградської міської дружини 
на 2016 рік  

Міська дружина 

43. І квартал Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального відділення 
Асоціації міст України на 2016 рік 
 

Асоціація міст України, 
Кіровоградське 
регіональне відділення 

44. ІІ квартал Про зняття з контролю рішень міської ради Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 

45. ІІ квартал Про внесення змін до статутів лікувально-
профілактичних закладів комунальної 
власності міста 

Управління охорони 
здоров’я 

46. ІІ квартал Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 
2012 року № 2107 «Про затвердження 
Порядку залучення коштів замовників до 
пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Кіровограда» 

Управління 
містобудування та 
архітектури 

47. ІІ квартал Про затвердження Положення про місцеву 
ланку територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту міста 
Кіровограда 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення 

48. ІІІ квартал Про присвоєння звання «Почесний 
громадянин м. Кіровограда» 

Відділ кадрової роботи 

49. ІV квартал  Про затвердження Міської програми 
соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому 
середовищі та популяризації сімейних форм 
виховання на 2017 рік 
 

Служба у справах дітей 

50. ІV квартал Про звільнення від державного мита 
 

Служба у справах дітей 
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51. ІV квартал Про внесення змін до Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на 2016-2018 роки 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 
населення 

52. ІV квартал Про зняття з контролю рішень міської ради Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 

53. ІV квартал Про безоплатну передачу завершених 
будівництвом інженерних мереж у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ і 
міст Кіровоградської області 

Управління 
капітального 
будівництва 

54. Грудень Про міський бюджет на 2017 рік 
 

Фінансове управління 

55. Протягом  
року (за 
потреби) 
 

Про внесення змін та доповнень до галузевих 
програм 

Виконавчі органи 
Кіровоградської міської 
ради 

56. Протягом  
року (за 
потреби) 

Про внесення змін до графіків прийому 
виборців депутатами Кіровоградської  
міської ради в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних  
партій 
 

Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 

57. Протягом  
року (за 
потреби) 
 

Внесення змін до міського бюджету на  
2016 рік 

Фінансове управління 
 

58. Протягом  
року (за 
потреби) 
 

Про перейменування навчальних закладів Управління освіти 

59. Протягом  
року (за 
потреби) 
 

Про внесення змін до статутів навчальних 
закладів 

Управління освіти 

60. Протягом  
року (за 
потреби) 
 

Про прийняття до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда 
об’єктів житлового фонду 

Головне управління 
житлово-комунального 
господарства 

61. Протягом  
року 

Про надання одноразової грошової допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста  
Кіровограда 
 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

62. Протягом  
року 

Питання регулювання земельних відносин: 
а) про надання згоди на розроблення проектів 
(технічних документацій) щодо відведення 
земельних ділянок; 
б) про затвердження проектів відведення 
(технічних документацій) земельних ділянок; 
в) про надання земельних ділянок у власність; 
г) про надання земельних ділянок в оренду; 
д) про передачу земельних ділянок в постійне 
користування; 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного середовища 
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е) про викуп земельних ділянок; 
є) про припинення та поновлення договорів 
оренди земельних ділянок; 
ж) про надання згоди на проведення 
нормативної грошової оцінки земель  
м. Кіровограда 
 

Розділ ІІ 

 
Питання, 

що передбачаються для розгляду постійними комісіями міської 
ради, у тому числі на їх спільних засіданнях 

 
 

Графік проведення засідань постійних комісій  визначає голова комісії 
 
1. В рамках 

підготовки 
до засідань 
сесій 
міської 
ради 

Про розгляд та погодження проектів рішень 
міської ради, які виносяться на розгляд сесії 

Виконавчі органи 
міської ради, 
депутати міської ради, 
постійні комісії міської 
ради 

2. І квартал Розгляд інформації та звіту про виконання 
міського бюджету за 2015 рік 

Фінансове управління 

3. ІІ квартал Розгляд інформації та звіту про виконання 
міського бюджету за І квартал 2016 року 

Фінансове управління 

4. ІІІ квартал Розгляд інформації та звіту про виконання 
міського бюджету за І півріччя 2016 року 

Фінансове управління 

5. ІV квартал Розгляд інформації та звіту про виконання 
міського бюджету за 9 місяців 2016 року 

Фінансове управління 

6. ІV квартал Про міський бюджет на 2017 рік  Фінансове управління 
7. Протягом 

року 
Перерозподіл видатків за бюджетними 
програмами в межах головних розпорядників 
коштів 

Фінансове управління 

8.  Інші питання 
 

 

Розділ ІІІ 

 
Заходи  

щодо вивчення депутатами чинного законодавства,  
досвіду роботи місцевого самоврядування 

 
 

1.  За потреби Проведення семінару-практикуму для 
депутатів Кіровоградської міської ради  
сьомого скликання за окремою тематикою 
 

Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 

2.  Протягом 
року (за 
потреби) 

Направлення на підвищення кваліфікації 
депутатів Кіровоградської міської ради 

Управління апарату 
Кіровоградської міської 
ради 
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№ 
з/п 

Дата 
проведення 

 
Назва питання 

Відповідальний за 
підготовку 

Розділ ІV 

 

Заходи  
щодо вивчення депутатами діяльності підприємств, організацій, 

установ міста  
 

1.  Окремий 
графік 

Проведення Дня депутата за окремою 
тематикою: 
а) створення ОСББ відповідно до чинного 
законодавства; 
б) питання Завадівського сміттєзвалища; 
в) боротьба з карантинними рослинами; 
г) створення притулку для безпритульних 
тварин 

Керівники виконавчих 
органів 

Розділ V 

 

ІНШІ ЗАХОДИ ТА ПИТАННЯ, 
пов’язані з практичною реалізацією повноважень 

та обов’язків депутатів  
  

1.  Відповідно 
до 
розпоряджень 
міського 
голови, 
секретаря 
міської ради 

Участь у роботі сесії міської ради Депутати міської ради  

2.  Відповідно 
до 
Регламенту  

Участь у роботі постійних комісій міської 
ради 

Депутати міської ради 

3.  Згідно з 
графіком 
прийому 
виборців 
депутатів та 
депутатських 
фракцій 

Робота на закріплених територіях, організація 
прийому виборців 

Депутати міської ради 

4.  За окремим 
планом 
роботи 
фракцій, груп 

Засідання депутатських фракцій та груп 
міської ради 

Голови депутатських 
фракцій, груп 

5.  Відповідно 
до Закону 
України 
«Про статус 
депутатів 
місцевих 
рад» 

Звіт депутата міської ради перед виборцями Депутат міської ради 

 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради       Л.Масло 


