
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              29 січня 2013 року 

№ 2191 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять третьої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про затвердження перспективного плану роботи 
Кіровоградської міської ради на 2013 рік 2263 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління  

3.  Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2013 рік 

2256 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління  

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1143 „Про 
затвердження Програми зайнятості населення              
м. Кіровограда на 2012-2014 роки» 

2279 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

5.  Про доповнення плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік 

2352 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2013-
2015 роки 

2353 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 
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7.  Про затвердження Програми розвитку житлового 

будівництва у м. Кіровограді на 2013-2015 роки 
2354 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

8.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський 
бюджет на 2013 рік” 

2351 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

9.  Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 
України „Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” на 2013-2015 роки 

2255 
Відділ дозвільних 

процедур 
Шевченко А.О., 

начальник відділу  – 
державний адміністратор 

10.  Про затвердження Програми розвитку інформатизації 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 
2013-2015 роки 

2257 

Сектор 
інформаційного та 

комп’ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора  

 

11.  Про затвердження Програми з розвитку і управління 
персоналом в Кіровоградській міській раді на 2013-
2015 роки 

2258 
Відділ кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу  

12.  Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради 
та виконавчого комітету на 2013 рік 

2259 
Відділ кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу  

13.  Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків       
на 2013 рік 

2260 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління  

14.  Про затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда                
на 2013 рік 

2261 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління  

15.  Про затвердження міської Програми соціально-
правового захисту дітей та профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі на 2013 рік 

2264 
Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

16.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2013 рік 2265 

Міська дружина Слатінов В.О., 
командир міської 

дружини 
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17.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 

культури і спорту в м. Кіровограді на 2013 рік 2269 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
 

Куценко О.Г., 
начальник відділу  

18.  Про затвердження Програми медико–соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2013 рік 

2270 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління  

19.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров’я             
м. Кіровограда на 2013 рік 

2271 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління  

20.  Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального відділення Асоціації 
міст України на 2013 рік 

2277 

Кіровоградське 
регіональне 

відділення Асоціації  
міст України 

Ільюшкіна В.Г., 
виконавчий директор 

регіонального відділення 

21.  Про затвердження Програми економічної підтримки 
засобів масової інформації міста Кіровограда              
на 2013 рік 

2337 
Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Якунін С.В.,  
начальник відділу 

22.  Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2013 рік 
 

2336 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф.,  
начальник відділу  

23.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2013 рік 

2346 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

24.  Про затвердження Програми розвитку житлово–
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2013 рік 

2347 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

25.  Про визначення послуги з вивезення побутових 
відходів як окремої комунальної послуги, право на 
здійснення якої виборюється на конкурсних засадах 

2357 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
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26.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді            
м. Кіровограда на 2013 рік 
 

2344 

Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру  

27.  Про затвердження Програми „Молодь Кіровограда”   
на 2013 рік 

2338 
Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В.,  

начальник відділу  
28.  Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей–
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
на 2013 рік 

2339 

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

29.  Про затвердження Міської програми підтримки сімей 
на 2013 рік 

2340 
Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В.,  

начальник відділу  
30.  Про затвердження Міської програми відпочинку та 

оздоровлення дітей на 2013 рік 
2341 

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

31.  Про затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кіровограді 
на 2013 рік 

2348 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Гонтарь О.А., 
начальник управління  

32.  Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2013 рік 

2355 
Відділ 

соціальної підтримки 
населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

33.  Про затвердження Програми управління комунальним 
майном на 2013 рік 2273 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

34.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28 березня 2012 року № 1428 „Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності 
м. Кіровограда, які підлягають приватизації” 

2342 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

35.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року 
№ 560 („ Про доручення”)  

2356 
Юридичний відділ Колюка О.С., 

начальник відділу 
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36.  Про затвердження Програми природоохоронних 

заходів місцевого значення на 2013 рік 2349 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

37.  Про затвердження Положення про порядок надання 
земельних ділянок в оренду для встановлення 
тимчасових гаражів на території міста Кіровограда 

2267 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

38.  Про передачу КЗ „Кіровоградський академічний 
обласний український музично-драматичний театр             
ім. М.Л.Кропивницького” земельної ділянки по        
вул. Орджонікідзе, 17/19 
 

2266 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

39.  Про надання Анашкіній О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на перехресті вул. Лелеківської та               
пров. Азовського 

2294 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

40.  Про надання Вороні А.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні) 

2371 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

41.  Про надання Голобородько В.Я. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Санаторному 3-му         
(біля будинку № 12) 

2297 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

42.  Про надання Завацькому Ю.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 1-а, 4-д 

2298 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

43.  Про надання Ковальовій А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Героїв Сталінграда, 26 

2299 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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44.  Про надання Колос Н.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Миргородському, 34 

2300 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

45.  Про надання Ланіну В.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій (біля житлового        
будинку № 27/25) 

2374 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

46.  Про надання Ляуш О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки по вул. Димитрова, 16 

2303 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

47.  Про надання Максюті С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тульській, 6 

2304 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

48.  Про надання Міляху Є.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова (біля будинку № 49) 
 

2375 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

49.  Про надання Помазану Б.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні) 
 

2376 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

50.  Про надання Решетнюк В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 50 
 

2305 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

51.  Про надання Свідерській О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14) 
 

2377 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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52.  Про надання Степаненко О.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на перехресті вул. Лелеківської та               
пров. Азовського 

2306 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

53.  Про надання Сухойван О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Санаторному 1-му (біля           
будинку      № 15) 

2307 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

54.  Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок 

2309 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

55.  Про надання ТОВ „СВ МАРКЕТ” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Шмідта. 46-а 

2310 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

56.  Про надання підприємству «Укржитлопромбуд» у 
формі ТОВ дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 65 

2311 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

57.  Про надання Головному управлінню юстиції у 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 47 

2312 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

58.  Про надання Кіровоградському житлово-будівельному 
кооперативу № 26 дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність по вул. Волкова, 11, корп. 3 

2313 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

59.  Про надання КП „Ринково побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25) 

2363 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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60.  Про надання Мягкому А.В. дозволу на передачу 

земельної ділянки в суборенду по вул. Дзержинського    
(біля будинку № 71) 

2329 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

61.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(8 пунктів) 2330 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

62.  Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 
вул. Карла Маркса, 32/11 2276 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

63.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.10.2011 № 991 («Про передачу ПАТ 
«Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по                   
м. Кіровограду») 

2331 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

64.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.2011 № 1036 («Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда») 

2332 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

65.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.2011 № 1090 («Про передачу Серобяну М.В. 
в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 5») 

2333 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

66.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12 2011 № 1093 («Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок») 

2334 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

67.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради  від 30.03.2012 № 1516 («Про надання ПрАТ «Смак» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пашутінській, 54/55») 

2335 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

68.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 16.10.2012 №№ 2015, 2055 („ Про передачу 
громадянам міста безоплатно у власність земельних ділянок по  
пров. Курінному, 29”, „ Про передачу Кравченку А.М. в оренду 
земельної ділянки по пров. Курінному, 29”) 

2364 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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69.  Про передачу ДП „Льодові арени” у постійне 

користування земельної ділянки по просп. 
Університетському 

2350 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

70.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1681 („ Про передачу ТА “ Дружба” в 
оренду земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”)  

2379 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

71.  Про передачу Бугмію С.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки  по пров. Санаторному, 39 2286 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

72.  Про передачу Лук’яненку М.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Робочій (біля                   
кафе „Івушка”) 

2367 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

73.  Про передачу Кривошеї В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля житлового 
будинку № 9) 

2366 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

74.  Про передачу Махну Ю.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9) 2368 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


