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ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
сорок восьмої сесії (ІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про дострокове припинення повноважень депутата 
міської ради 

 Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2. Про виконання судових рішень  Юридичне 
управління 

(за пропозицією 
погоджувальної наради 

від 27.04.2015) 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3. Про поновлення на посаді Перевозника А.В. 
4272 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4. Про поновлення на посаді Осетрова Г.І. 
4273 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5. Про звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України 

 Юридичне 
управління 

(за пропозицією 
погоджувальної наради 

від 27.04.2015) 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 
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6. Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 05 червня 2012 року № 1696 («Про 
затвердження нової редакції Положення про постійні комісії 
Кіровоградської міської ради шостого скликання») 

4261 

Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

7. Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 грудня 2010 року № 36 («Про 
затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради 
шостого скликання») 

4262 

Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

8. Про затвердження змін до Статутів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл 
 

4263 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 

9. Про безкоштовну передачу завершених будівництвом 
водопровідних мереж у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ і міст 
Кіровоградської області 

4267 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М.,  
начальник управління 

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

4270 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

11. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 
 

4269 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

12. Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання 
 

4271 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

13. 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” 

4264 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

14. Про направлення на навчання до Національної 
академії державного управління при Президентові 
України 

4268 
Відділ кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу 
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15. Про внесення змін до Заходів щодо реалізації 

Програми природоохоронних заходів місцевого 
значення на 2015 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року   
№ 3940 

4258 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

16. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29.01.2014 № 2776 («Про затвердження Програми 
розвитку земельних відносин у місті Кіровограді                       
на 2014-2015 роки») 

4274 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


