
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              25 квітня 2013 року 

№ 2323 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять п’ятої 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 Порядку замовлення будинковим 
комітетом у багатоквартирних житлових будинках 
послуг з утримання будинку та прибудинкової 
території 

2406 

Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

3.  Про затвердження Положення про порядок 
встановлення режиму роботи підприємств торгівлі, 
ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кіровограда 

2278 
(взято за 
основу) 

Юридичний відділ Колюка О.С., 
начальник відділу 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради” 

2413 

Юридичний відділ Колюка О.С., 
начальник відділу 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 03.03.2012 № 1315 („ Про затвердження земельної 
ділянки по просп. Промисловому (біля ТОВ „Промтехресурс”), 
право оренди на яку набувається на аукціоні”)  

2415 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 30.06.2011 № 720 та надання дозволу              
на передачу земельної ділянки в суборенду по проїзду 
Підлісному, 2 

2459 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

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

2458 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

8.  Про затвердження Програми по реалізації у                    
м. Кіровограді Національного плану дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року 

2434 
Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби  

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2217 „Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2013 рік” 

2455 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

10.  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” 

2456 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

11.  Про внесення доповнень до Статуту комунального 
підприємства „Теплоенергетик”, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 06 червня 
2001 року № 1016 

2457 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

12.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації 2450 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління  

13.  Про видачу Мороз П.А. свідоцтва на майновий пай 
колективного сільськогосподарського підприємства 
„Тюльпан” 
 

2430 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

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

ради від 28 квітня 2011 року № 473 („ Про затвердження 
Комплексної програми внесення змін до генерального плану 
міста Кіровограда (коригування генерального плану міста 
Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів 
масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування 
території міста Кіровограда та детального плану території 
міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану 
червоних ліній магістральних вулиць міста Кіровограда та 
планування транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, 
визначення архітектурно – планувальних рішень)”)  

2432 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління  
містобудування та 

архітектури 

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

2426 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Зубченко В.О., 
заступник начальника 

управління 

16.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2451 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу  

17.  Про затвердження Положення про Кіровоградський 
міський фонд охорони навколишнього природного 
середовища 

2424 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

18.  Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда             
від 25.03.2013 № 2-2536 вих-13 на рішення 
Кіровоградської міської ради про надання згоди на 
розробку проектів землеустрою 

2462 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

19.  Про доручення (Каніщеву В.М., першому заступнику 
міського голови, представляти інтереси Кіровоградської 
міської ради в державних та приватних нотаріальних 
конторах м. Кіровограда з питань укладання договорів оренди, 
купівлі-продажу земельних ділянок у м. Кіровограді) 

2453 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

20.  Про надання Прокуратурі Кіровоградської області 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Сонячній, 34 
 
 

2428 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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21.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по просп. Промисловому, 17-а 

2461 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


