
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              28 березня 2013 року 

 № 2302 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
двадцять четвертої сесії (ІІ засідання) 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 звільнення Дзядуха В.О. 
2438 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

3.  Про затвердження на посаді Каніщева В.М. 
2439 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

4.  Про затвердження на посаді Поліщука С.Ю. 
2437 

Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

5.  Про виведення зі складу виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради Онула М.Л. 

2445 
Відділ кадрової 

роботи 
Саінсус О.Д., 
міський голова 

6.  Про виведення зі складу виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради Вєщєва М.А. 

2446 
Відділ кадрової 

роботи 
Саінсус О.Д., 
міський голова 

7.  Про затвердження членом виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради Каніщева В.М. 

2448 
Відділ кадрової 

роботи 
Саінсус О.Д., 
міський голова 

8.  Про затвердження членом виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради Поліщука С.Ю. 

2447 
Відділ кадрової 

роботи 
Саінсус О.Д., 
міський голова 

9.  Про розгляд подання в.о. прокурора міста Кіровограда 
від 18 лютого 2013 року № 2-1411 вих-13 про усунення 
порушень закону, причин та умов, що їм сприяли 

2427 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 
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10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

2433 Фінансове управління Стецюк В.Н., 
заступник начальника 

управління 

11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2218 („ Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2013 рік”)  

2440 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

12.  Про повторний розгляд рішення Кіровоградської міської 
ради від 06.03.2013 „Про надання Решетнюк В.М. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 50” 

2441 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Колюка О.С., 
начальник юридичного 

відділу 

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

2442 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Колюка О.С., 
начальник юридичного 

відділу 

14.  Про повторний розгляд рішення Кіровоградської 
міської ради від 06.03.2013 „Про перехід права оренди 
земельної ділянки по вул. Пацаєва, 1-а” 

2443 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Колюка О.С., 
начальник юридичного 

відділу 

15.  Про перехід права оренди земельної ділянки по             
вул. Пацаєва, 1-а 2444 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Колюка О.С., 
начальник юридичного 

відділу 

16.  Про скасування рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  

2435 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


