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              Рішення Кіровоградської міської ради 
              30 травня 2013 року 

№ 2346 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять шостої 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 на посаді Дриги В.В. 2478 Відділ кадрової 
роботи 

Саінсус О.Д. 
міський голова 

3.  Про затвердження Тимчасового порядку розміщення 
об’єктів містобудування та надання вихідних даних 
для їх проектування 

2479 Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мосін О.В., 
депутат міської ради 

4.  Про висновки комісії з вивчення ситуації, яка склалася 
в комунальному закладі «Центральна міська лікарня  
м. Кіровограда» 

 Комісія з проведення 
перевірки діяльності 

комунального 
закладу «Центральна 

міська лікарня           
м. Кіровограда» 

Костенко О.В., 
депутат міської ради, 

голова комісії 

5.  Про скасування рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради (від 26.04.2010 № 335 «Про 
затвердження Порядку надання послуг по встановленню та 
періодичній повірці засобів обліку холодної води для споживачів 
категорії населення–абонентів КП «Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради», від 12.03.2013 № 133 «Про внесення змін до 

2454 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 
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рішення виконкому Кіровоградської міської ради від 26 квітня 
2010 року № 335 «Про затвердження Порядку надання послуг 
по встановленню та періодичній повірці засобів обліку холодної 
води для споживачів категорії населення – абонентів КП 
«Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство 
Кіровоградської міської ради») 

6.  Про скасування норм витрати води на ведення 
особистого підсобного господарства абонентами–
громадянами згідно ДБН В.2.2-1-95, а також на 
колективне садівництво і городництво згідно з БНІП 
2.04.02-84, затверджених рішенням виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 08.11.2011 
№ 1107 

2460 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

7.  Про розгляд подання прокурора м.Кіровограда          
від 11.04.2013 № 2-3064 вих-13 про усунення 
порушень закону, причин та умов, що їм сприяли  
(про скасування п.1 рішення КМР від 03.03.2009 № 1820 „Про 
передач ПП „Ліга-Торг-Буд-Сервіс” в оренду земельної ділянки 
по вул. Московській”)  

2476 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

8.  Про зміну найменування 5-ої міської поліклініки та 
комунального закладу „Амбулаторія загальної 
практики – сімейної медицини” 

2471 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

9.  Про внесення змін до Статутів закладів охорони 
здоров’я комунальної власності міста 

2482 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

10.  Про затвердження Статутів навчальних закладів у 
новій редакції 

2474 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

11.  Про внесення змін до Статутів закладів освіти та 
ліквідацію комунального закладу „Навчально-
науковий педагогічний комплекс Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області” 

2475 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

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

2472 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 
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13.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік 

2463 Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

14.  Про внесення змін та доповнень до додатка 2 
Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 1172 (зі змінами) 

2470 Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління  

15.  Про внесення доповнень до Положення про 
управління економіки Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 
від 24 лютого 2011 року № 208 

2477 Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління  

16.  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” 

2469 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про внесення доповнення 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” 

2473 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

18.  Про внесення доповнень до Програми реалізації вимог 
Закону України „Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 29 січня 2013 року № 2203 

2467 Відділ дозвільних 
процедур 

Шевченко А.О., 
начальник відділу 

19.  Про затвердження основних напрямів захисту 
території міста від шкідливої дії ґрунтових вод та 
заходів з оздоровлення водойм міста на період  
2013-2015 років та прогноз до 2020 року 

2468 Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та цивільного 
захисту населення 

 
 

Коваленко С.М., 
начальник управління 
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20.  Про надання дозволу ДП „Кіровоградтепло” ТОВ 

„ЦНТІ УНГА” на здачу металобрухту 
2464 Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

21.  Про надання дозволу на відчуження шляхом обміну  
нежитлових приміщень 

2484 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

22.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади  
м. Кіровограда газопроводів та передачу на баланс 
ВАТ по газопостачанню та газифікації 
„Кіровоградгаз” 

2465 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

23.  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” 

2483 Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

24.  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 

25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 03.03.2012 № 1315 („ Про затвердження земельної 
ділянкипо 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 

26.  Про розробку проекту детального плану території по 
вул. Маршала Конєва, (1, 6-а)  в м. Кіровограді 

2481 Управління  
містобудування та 

архітектури 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
земельних відносин та 
охорони навколишнього 
природного середовища 
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27.  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 

28.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2485 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

29.  Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда          
від 18 лютого 2013 року № 2-1469 вих-13 

2487 Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Зубченко В.О., 
в.о. начальника 
управління 

30.  Про розробку детального плану території по пров. 
Новоселівському, № 2-а  між пров. Новоселівським та 
пров. Ізмаїльським в м. Кіровограді 

2488 Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

31.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 16.10.2012 № 2055 („ Про передачу Кравченку А.М. 
в оренду земельної  ділянки по пров. Курінному, 29”) 

2489 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


