
 

 

                                                              
 
Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 

        16 грудня 2014 року 
        №  3747 
 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 
 від 26 січня 2012 року 

 № 1143 „Про затвердження Програми зайнятості населення  
м. Кіровограда на 2012-2014 роки”. 

  
 від 28 березня 2012 року 

 № 1428 „Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                
м. Кіровограда, які підлягають приватизації”.  

  
 від 05 червня 2012 року 

 № 1706 „Про передачу житлового фонду в господарське відання 
комунального підприємства „Кіровограджитлосервіс” 
Кіровоградської міської ради”.  

  
 від 16 жовтня 2012 року 

 № 1993 „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”.  

  
 від 11 грудня 2012 року 

 № 2093 „Про створення Кіровоградського міського центру обліку та 
тимчасового перебування бездомних осіб”;  

 № 2097 „Про передачу техніки та комунального транспорту спеціального 
призначення”;  

№ 2116 „Про звільнення від сплати державного мита”.  
  
 від 21 грудня 2012 року 

  № 2179 „Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів 
розвитку на 2013 і 2014 роки”;  
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№ 2185 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради       

від  11 грудня 2012 року № 2093 “Про створення Кіровоградського 
міського центру обліку та тимчасового перебування бездомних 
осіб”.  

  
 від 29 січня 2013 року 

№ 2196 „Про затвердження перспективного плану роботи Кіровоградської 
міської ради на 2013 рік”;  

№ 2197 „Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 
депутатів  Кіровоградської міської ради шостого скликання на 
2013 рік”;  

№ 2209 „Про затвердження міської Програми соціально-правового захисту 
дітей та профілактики правопорушень у дитячому середовищі           
на 2013 рік”;  

 № 2211 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кіровограді на 2013 рік”;  

 № 2212 „Про затвердження Програми медико–соціального забезпечення 
пільгових та соціально незахищених верств населення                         
м. Кіровограда на 2013 рік”;  

 № 2213 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2013 рік”;  

№ 2216 „Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в     
м. Кіровограді на 2013 рік”;  

№ 2217 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді                
на 2013 рік”;  

 № 2218 „Про затвердження Програми розвитку житлово–комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2013 рік”;  

№ 2219 „Про визначення послуги з вивезення побутових відходів як 
окремої комунальної послуги, право на здійснення якої 
виборюється на конкурсних засадах”;  

№ 2220 „Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда  
на 2013 рік”;  

 № 2221 „Про затвердження програми „Молодь Кіровограда”  
на 2013 рік”;  

 № 2222 „Про затвердження Міської цільової соціальної програми 
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2013 рік”;  

 № 2223 „Про затвердження Міської програми підтримки сімей  
на 2013 рік”;  

 № 2224 „Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2013 рік”;  
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 № 2226 „Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда                       
на 2013 рік”.  

  
 від 06 березня 2013 року 

№ 2246 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
 № 2268 „Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”;  
 № 2269 „Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 
загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці 
Афганістан”;  

№ 2270 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”.  

  
 від 28 березня 2013 року 

 № 2303 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
 № 2304 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Мєдвєдя В.В.”;  
 № 2306 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”. 
  
 від 25 квітня 2013 року 

 № 2324 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2326 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”.  

  
 від 29 квітня 2013 року 

 № 2336 „Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                
м. Кіровограда, які підлягають приватизації”;  

 № 2339 „Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 
абонентської плати за користування квартирними телефонами”;  

 № 2340 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 
 

 № 2344 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тетерева Є.Д.”. 

  
 від 30 травня 2013 року 

 № 2347 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
 № 2350 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 2355 „Про вивчення ситуації по повірці засобів обліку холодної води”; 
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№ 2363 „Про внесення змін та доповнень до додатка 2 до Програми 

розвитку м. Кіровограда до 2015 року, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1172”; 

 № 2370 „Про надання дозволу на відчуження шляхом обміну нежитлових 
приміщень”;  

 № 2378 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”.  

  
 від 04 липня 2013 року 

№ 2381 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2383 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Калапи С.Г.”;  
№ 2385 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”;  
№ 2386 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Тарасенка О.І.”;  
№ 2387 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Саєнко І.А.”;  
№ 2388 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Марковського І.І.”;  
№ 2389 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”;  
№ 2394 „Про перейменування навчального закладу”;  
№ 2395 „Про створення комунального закладу „Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” та перепрофілювання 5-
ої міської поліклініки на комунальний заклад „Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда”;  

№ 2396 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради         
від 21 грудня 2012 року № 2176”; 

№ 2403 „Про визначення напрямку використання грошової премії 
обласного конкурсу „Населений пункт Кіровоградської області 
найкращого благоустрою”;  

№ 2404 „Про надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх 
електричних мереж”; 
 

№ 2405 „Про внесення змін та доповнень 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”;  

№ 2407 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”.  
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 від 17 вересня 2013 року 

№ 2440 “Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2443 “Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”;  
№ 2444 “Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Бабенко Н.В.”;  
№ 2445 “Про надання одноразової грошової допомоги”;  
№ 2446 “Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 2448 “Про внесення змін та доповнень до графіків прийому виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій”;  

№ 2450 “Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 
діяльності органів прокуратури в місті Кіровограді                                
у І півріччі 2013 року”; 

№ 2452 “Про перейменування навчального закладу”;  
№ 2455 “Про затвердження змін до Статутів комунальних закладів 

“Комплексні дитячо-юнацькі спортивні школи № 1, 2, 3 
Кіровоградської міської ради”;  

№ 2457 “Про звернення до Кіровоградської обласної ради”;  
№ 2460 “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”;  

№ 2463 “Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29.01.2013 року № 2219”; 

№ 2470 “Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”.  

  
 від 19 вересня 2013 року 

№ 2504 “Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 
міської ради”.  

  
 від 07 листопада 2013 року 

№ 2512 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
 

№ 2513 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Голуба Д.В.”; 

№ 2519 „Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік”; 

№ 2520 „Про присвоєння імені української поетеси та педагога Олени 
Журливої навчальному закладу”; 

№ 2521 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”; 



 6 
№ 2523 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам               

міста Кіровограда”; 
№ 2525 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 29 січня 2013 року № 2204 “Про затвердження Програми 
інформатизації виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
на 2013-2015 роки”; 

№ 2526 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2013 року №№ 2221, 2222, 2223, 2224”; 

№ 2527 „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”; 

№ 2528 „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”; 

№ 2532 „Про безкоштовну передачу завершених будівництвом інженерних 
мереж у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області”. 

  
 від 20 листопада 2013 року 

№ 2541 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 2543 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”; 
№ 2544 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”; 
№ 2549 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 січня 2013 року № 2226”. 
  
 від 06 грудня 2013 року 

№ 2621 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 2622 „Про надання одноразової грошової допомоги”; 
№ 2623 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”. 

  
 від 18 грудня 2013 року 

№ 2625 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 

№ 2626 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Саєнко І.А.”; 

№ 2629 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 
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№ 2630 „Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 2634 „Про перейменування навчального закладу”; 
№ 2636 ”Про звіт комунального підприємства „Агенство розвитку міста 

Кіровоградської міської ради”; 
№ 2639 „Про приєднання до Європейської ініціативи „Угода мерів”; 
№ 2640 „Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 
№ 2641 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 

січня 2011 року № 117 „Про встановлення місцевих податків і 
зборів”; 

№ 2642 „Про внесення змін та доповнень до основних напрямків по 
реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва 
у м. Кіровограді на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради  від 29 січня 2013 року № 2200”; 

№ 2644 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 29 січня 2013 року № 2211”; 

№ 2645 „Про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму             
в м. Кіровограді на 2013 рік”; 

№ 2646 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2013 року № 2209 „Про затвердження міської 
Програми соціально-правового захисту дітей та профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі на 2013 рік”; 

№ 2647 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 29 січня 2013 року № 2213 „Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я                 
м. Кіровограда на 2013 рік”; 

№ 2648 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 
грудня 2011 року № 1129 „Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 18 травня 2010 року № 3565 „Про 
затвердження Міської програми „Діти  м. Кіровограда”                          
на 2010-2014 роки”; 

№ 2649 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 05 червня 2012 року № 1708 „Про затвердження Міської 
програми імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2012-2016 роки”; 

№ 2650 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 29 січня 2013 року № 2212 „Про затвердження Програми 
медико-соціального забезпечення пільгових та соціально 
незахищених верств населення м. Кіровограда на 2013 рік”; 

№ 2651 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 27 січня 2011 року № 83 „Про затвердження Міської програми 
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки”; 
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№ 2654 „Про внесення змін та доповнень 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”; 

№ 2655 „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”; 

№ 2661 „Про передачу матеріальних цінностей”; 
№ 2662 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 06 березня 2013 року № 2268 „Про звільнення на 50% від 
оплати за користування житлово-комунальними послугами 
інвалідів 1 і 2 груп по зору”; 

№ 2663 „Про звільнення підприємств від сплати земельного податку на 
2014 рік”; 

№ 2664 „Про звільнення комунальних підприємств від сплати земельного 
податку на 2014 рік”; 

№ 2665 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”. 

  
 від 29 січня 2014 року 

№ 2749 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2751 „Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики                 

у 2013 році”;  
№ 2752 „Про затвердження перспективного плану роботи Кіровоградської 

міської ради на 2014 рік”;  
№ 2756 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                   

від 29 січня 2013 року № 2221, 2222”; 
№ 2761 „Про приведення у відповідність до нормативу чисельності 

фахівців із соціальної роботи”;  
№ 2762 „Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КІРОВОГРАДСЬКИЙ      

МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ`Ї, ДІТЕЙ ТА 
МОЛОДІ”;  

№ 2763 „Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на  2014 рік”;  

№ 2766 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кіровограді на 2014 рік”;  

№ 2780 „Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання                  
на 2014 рік”; 

№ 2784 „Про затвердження Програми управління комунальним майном           
на 2014 рік”; 
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№ 2785 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда газопроводу та 
передачу на баланс ВАТ по газопостачанню та газифікації 
“Кіровоградгаз”;  

№ 2786 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів”;  

№ 2788 „Про надання пільги по орендній платі ДП “Кіровоградтепло” ТОВ 
“ЦНТІ УНГА” на 2014 рік”;  

№ 2792 „Про надання згоди на безоплатну передачу у комунальну 
власність територіальної громади м. Кіровограда житлового 
фонду”;  

№ 2873 „Про надання пільги по орендній платі ДП “Кіровоградтепло” ТОВ 
“ЦНТІ УНГА” на 2013 рік”. 

  
 від 04 лютого 2014 року 

№ 2875 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”.  
  
 від 24 лютого 2014 року 

№ 2878 „Про надання одноразової грошової допомоги  Мишериченку Р.В.”; 
№ 2881 „Про перейменування площі Кірова, вулиць Дзержинського та 

Орджонікідзе”;  
№ 2882 „Про скасування рішення Кіровоградської міської ради                          

від 27 жовтня 2011 року № 864 „Про неутворення районних у місті 
Кіровограді рад”.  

  
 від 06 березня 2014 року 

№ 2885 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2886 „Про надання одноразової грошової допомоги Ященко М.А.”;  
№ 2887 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”.  
 від 27 березня 2014 року 

№ 2895 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2897 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Бабенко Н.В.”;  
№ 2900 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 2904 „Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 

діяльності прокуратури міста Кіровограда у 2013 році”;  
№ 2909 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”.  
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 від 24 квітня 2014 року 

№ 2996 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  

№ 2998 „Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 
міської ради”;  

№ 2999 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”;  

№ 3000 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”;  

№ 3002 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”;  
№ 3007  „Про затвердження Статуту навчального закладу в новій редакції”;  
№ 3008 „Про перейменування дошкільних навчальних закладів”;  
№ 3009 „Про перейменування навчального закладу”;  
№ 3012 „Про виділення коштів на поховання Героя Соціалістичної Праці 

Кошурка О.О.”;  
№ 3015 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”;  
№ 3016 „Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності   м. 

Кіровограда, які підлягають приватизації”;  
№ 3019 „Про внесення змін до Програми соціальної підтримки, розвитку 

та становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2014 рік, 
затвердженої рішенням міської ради від 29.01.2014 № 2763”; 

№ 3021 „Про припинення комунального підприємства “Агентство 
розвитку міста Кіровоградської міської ради”.  

  
 від 03 червня 2014 року 

№ 3142 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3148 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 29 січня 2014 року № 2748 “По міський бюджет на 2014 рік”; 
№ 3151 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда газопроводу                  
по вул. Соколовській, 2-г, вул. Фрунзе, 10, вул. Молодіжній, 27, 28, 
29, 30”; 

№ 3152 „Про проведення державної реєстрації транспортного засобу”. 
  
 від 05 червня 2014 року 

№ 3156 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3159 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 29 січня 2014 року № 2755”. 
  
 від 06 червня 2014 року 

№ 3160 „Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 
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№ 3163 „Про затвердження схем організації дорожнього руху вулицями 

міста Кіровограда”; 
№ 3164 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 січня 2014 року № 2769 “Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”; 

№ 3165 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 “Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік”. 

  
 від 15 липня 2014 року 

№ 3201 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 3203 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3207 „Про колективні депутатські запити депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3208 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3209 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”;  
№ 3210 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3219 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”;  
№ 3224 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради    

від 29.01.2014 № 2780 „Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого 
скликання на 2014 рік”;  

№ 3225 „Про погодження організаційної структури та штатних розписів 
центрів первинної медико-санітарної допомоги  м. Кіровограда”;  

№ 3226 „Про внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2204 „Про затвердження Програми 
інформатизації виконавчих органів Кіровоградської міської ради 
на 2013-2015 роки”; 

№ 3230 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 29 січня 2014 року № 2769 „Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”; 

№ 3241 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 24 квітня 2014 року № 3014 „Про звільнення на 50 % від оплати 
за користування житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 
груп по зору”; 
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 № 3243 „Про підтримку участі ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” 

у проекті „Підвищення енергоефективності у секторі 
централізованого теплопостачання України”;  

№ 3246 „Про внесення змін до додатка 1 рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 квітня 2014 року № 3021”; 

№ 3253 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 11 
грудня 2012 року № 2107 „Про затвердження Порядку залучення 
коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Кіровограда”;  

№ 3254 „Про внесення змін до Положення про Кіровоградський міський 
фонд охорони навколишнього природного середовища”.  

  
 від 29 липня 2014 року 

№ 3257 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 3262 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення місцевих податків 
і зборів”;  

№ 3265 „Про внесення змін до структури і штатів Кіровоградського 
міського центру соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді”;  

№ 3269 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2768 „Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 3270 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 29 січня 2014 року № 2769 „Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік”. 

 
 
 

Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 


