
 

 

 
 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              27 січня 2015 року 

№ 3900 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок 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 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про звільнення Олійника О.О. 
4053 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про затвердження на посаді Литвина Г.М. 
4051 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5.  Про обслуговування коштів міського бюджету 
органами казначейської служби 

4055 
Фінансове управління Марковський І.І., 

секретар міської ради 



6.  Про звіт заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради           
Васильченка С.С. про роботу підпорядкованих 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради за 
період з червня 2014 року по січень 2015 року 

4052 

Заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих  
органів ради  

Васильченко С.С. 

Васильченко С.С., 
заступник міського голови 

з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

7.  Про затвердження перспективного плану роботи 
Кіровоградської міської ради на 2015 рік 3979 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

8.  Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого та сьомого скликань на 2015 рік 

3981 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

9.  Про розгляд скасування рішень виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради (пункт 37 рішення 
від 28.01.2004 № 139 «Про погашення договору купівлі - продажу 
державного майна та оформлення права власності на цілий 
комплекс будівель за закритим акціонерним товариством «Радій», 
від 23.06.2004 № 960 «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 28 січня 2004 року        
№ 139 «Про погашення договору купівлі - продажу державного 
майна та оформлення права власності на цілий комплекс будівель 
за закритим акціонерним товариством «Радій», від 11.10.2010      
№ 975 «Про оформлення права власності на нежитлові 
приміщення та квартири по вул. Героїв Сталінграда, 13»,              
від 27.04.2011 № 458 «Про оформлення права власності на секції в 
гуртожитку по вул. Героїв Сталінграда, 13») 

3895 

Депутат 
Кіровоградської 

міської ради  
Костенко О.В. 

Костенко О.В., 
депутат міської ради 

10.  Про внесення змін до Статуту Кіровоградської 
музичної школи № 1 імені Г.Г. Нейгауза 

4006 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

11.  Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2015 рік 

4013 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

12.  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» 

3957 

Сектор 
інформаційного та 

комп’ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 



13.  Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 
2015 рік 

3985 

Управління з питань  
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

14.  Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” 
на 2015 - 2017 роки 

3986 
Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу 
15.  Про затвердження Міської програми підтримки сімей 

на 2015-2017 роки 
3987 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

16.  Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки 

3988 
Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу 
17.  Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2015 - 2017 роки 

3989 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

18.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2015 рік 

3990 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 

начальник відділу 
19.  Про затвердження Міської програми соціально-

правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2015 рік 

3991 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби 

20.  Про організацію харчування (сніданок) учнів            
1–4 класів загальноосвітніх та інтернатних 
навчальних закладів м. Кіровограда на 2015 рік 
 

4020 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

21.  Про виділення коштів на відшкодування витрат для 
поховання Олефіренка Ю.Б. 
 

4054 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

22.  Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2015 рік 
 

3997 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей – мешканців   
м. Кіровограда» 

4017 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

24.  Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального відділення Асоціації 
міст України на 2015 рік 

3992 

Кіровоградське 
регіональне 

відділення Асоціації 
міст України 

Ільюшкіна В.Г., 
виконавчий директор 

25.  Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету на 2015 рік 

4000 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

26.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2205 „Про затвердження 
Програми з розвитку і управління персоналом в 
Кіровоградській міській раді на 2013 - 2015 роки” 

4001 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

27.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. 
Кіровограда на 2015 рік 

4002 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

28.  Про затвердження Програми економічної підтримки 
засобів масової інформації міста Кіровограда на   
2015 рік 

4007 
Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

29.  Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2015 рік 3994 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Мороз О.О., 
начальник управління 

30.  Про затвердження Програми медико-соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2015 рік 
 

4008 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 



31.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров'я          
м. Кіровограда на 2015 рік 

4009 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

32.  Про затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою         
міста Кіровограда на 2015 рік 4015 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

33.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік 

4016 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

34.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2015 рік 

4021 
Міська дружина Ліпко М.П., 

командир міської дружини 

35.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про 
затвердження Програми створення та розвитку 
містобудівного кадастру у складі управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради на 2014 - 2015 роки» 

4014 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

36.  Про затвердження Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2015 рік 3993 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4050 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

38.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2770 «Про 
затвердження Програми розвитку міського 
пасажирського транспорту та зв’язку у                      
м. Кіровограді на 2014 - 2015 роки» 

4018 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Анкудінов О.О., 
начальник управління 



39.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30 травня 2013 року № 2357        
(«Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда                  
від 18 лютого 2013 року № 2-1469 вих -13») 

4010 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Анкудінов О.О., 
начальник управління 

40.  Про встановлення транспортного податку 
4019 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Анкудінов О.О., 
начальник управління 

41.  Про встановлення акцизного податку в частині 
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів 4044 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

42.  Про встановлення збору за місця для паркування 
транспортних засобів 

4045 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

43.  Про встановлення туристичного збору 

4046 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

44.  Про надання у 2015 році пільг щодо сплати 
державного мита за видачу певних видів документів 

4012 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

45.  Про встановлення розмірів ставок єдиного податку 
4048 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

46.  Про встановлення податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
 

4049 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

47.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 
та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки 
 

3999 
(роздано в 
електронному 
варіанті) 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



48.  Про надання згоди на укладання договору 
суперфіцію  

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про звільнення від сплати земельного податку на 
2015 рік  

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про діяльність робочої групи по розгляду та 
опрацюванню депутатського запиту депутата 
Кіровоградської міської ради Стрижакова А.О. 

 
За пропозицією 

депутата міської ради 
Стрижакова А.О. 

Стрижаков А.О., 
депутат міської ради 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


