
 

 

 
 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              24 грудня 2015 року 

№ 31 
 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
четвертого засідання першої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 
 
 
 

 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про затвердження на посаді Грабенка О.В. 
27 

Відділ кадрової 
роботи 

 

Райкович А.П., 
міський голова 

2.  Про затвердження на посаді Мосіна О.В. 
28 

Відділ кадрової 
роботи 

Райкович А.П., 
міський голова 

3.  Про зміни в складі постійної комісії Кіровоградської 
міської ради 

 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

(згідно заяв депутатів 
міської ради) 

Смірнов В.О., 
секретар міської ради 



4.  Про затвердження Міської програми протидії 
тероризму у 2016 році 

22 

Управління Служби 
безпеки України в 
Кіровоградській 

області,  
 

головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 
Кіровоградської 
міської ради 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2015 рік” 
 

25 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2015 рік” 
 

26 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про 
міський бюджет на 2015 рік” 
 

23 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

8.  Про міський бюджет на 2016 рік 21 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 



9.  Про звернення депутатів Кіровоградської міської 
ради до Верховної Ради України та Кабінету 
Міністрів України щодо необхідності врахування 
потреб територіальних громад у проектах Законів 
України «Про Державний бюджет України на       
2016 рік» (№ 3000), «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» (№ 3629), «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо стабілізації фінансового стану держави та 
удосконалення окремих положень соціальної 
політики)» (№ 3628), «Про створення конкурентних 
умов в оподаткуванні та стимулювання економічної 
діяльності в Україні» (№ 3630) 

 

Група депутатів 
міської ради 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


