
 

 

                                                              
Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 

        04 червня 2015 року 
        № 4117 
 

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

 
 від 31 березня 2011 року 

№ 425 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Гамальчука М.П.”. 

  
 від 28 квітня 2011 року 

№ 460 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради 
Михайльонка С.А. та Ніколаєнка В.Г.”. 

  
 від 14 вересня 2011 року 

  № 742 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради 
Юрченка І.А. та Слівнова В.В.”. 

  
 від 26 січня 2012 року 

№ 1171 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 
2013 і 2014 роки”.  

  
 від 24 квітня 2012 року 

№ 1559 „Про затвердження Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій”.  

  
 від 05 червня 2012 року 

№ 1707 „Про внесення змін до Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових територій, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради від 24 квітня 
2012 року № 1559”. 

  
 від 26 червня 2012 року 

№ 1808 „Про затвердження Програми подолання дитячої безпритульності 
та бездоглядності у м. Кіровограді на період до 2015 року”.  
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 від 21 грудня 2012 року 

 № 2181 „Про міський бюджет на 2013 рік. 
  
 від 29 січня 2013 року 

№ 2202 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет                   
на 2013 рік”;  

№ 2205 „Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом 
в Кіровоградській міській раді на 2013-2015 роки”;  

№ 2206 „Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2013 рік”;  

 № 2210 „Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2013 рік”;  

№ 2214 „Про затвердження Програми Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2013 рік”;  

№ 2215 „Про затвердження Програми економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда на 2013 рік”.  

  
 від 06 березня 2013 року 

№ 2258 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет                           
на 2013 рік”;  

№ 2260 „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”.  

  
 від 28 березня 2013 року 

№ 2317 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет на 2013 рік”.  

  
 від 29 квітня 2013 року 

№ 2331 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет на 2013 рік”.  

  
 від 30 травня 2013 року 

№ 2361 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет                   
на 2013 рік”; 
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 № 2371 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

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

 № 2372 „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”.  

  
 від 04 липня 2013 року 

№ 2391 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             
від  21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет                             
на 2013 рік”;  

№ 2392 „Про затвердження Проекту „Підвищення енергоефективності у 
закладах освіти міста Кіровограда на 2013 рік”.  

  
 від 17 вересня 2013 року 

№ 2451 “Про звіт щодо виконання Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011-2015 роки (в частині виконання за 2012 рік та 
І півріччя 2013 року)”.  

  
 від 19 вересня 2013 року 

№ 2506 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет                           
на 2013 рік”;  

№ 2507 “Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста 
Кіровограда”.  

  
 від 07 листопада 2013 року 

№ 2517 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет                                
на 2013 рік”; 

№ 2531 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда малої 
архітектурної форми “Двірник”; 

№ 2533 „Про звільнення від сплати державного мита”. 
  
 від 20 листопада 2013 року 

№ 2548 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет                   
на 2013 рік”. 
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 від 06 грудня 2013 року 

№ 2620 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 21 грудня 2012 року № 2181 “Про міський бюджет на 2013 рік”. 

  
 від 18 грудня 2013 року 

№ 2633 „Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської міської ради 
шостого скликання”; 

№ 2635 „Про затвердження Проекту „Запровадження в місті Кіровограді 
допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами шляхом 
створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та 
хосписної допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу 
„Центральна міська лікарня м. Кіровограда”; 

№ 2637 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет                           
на 2013 рік”; 

№ 2643 „Про внесення змін до Програми економічного і соціального 
розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та основних напрямів 
розвитку на 2013 і 2014 роки”; 

№ 2658 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда індивідуальної 
газової котельні по вул. Орджонікідзе, 17/19”. 

  
 від 20 грудня 2013 року 

№ 2745 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський бюджет                           
на 2013 рік”; 

№ 2746 „Про внесення змін та доповнень 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”. 

  
 від 29 січня 2014 року 

№ 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік”; 
№ 2753 „Про затвердження Програми медико-соціального забезпечення 

пільгових та соціально незахищених верств населення                             
м. Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 2754 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров`я м. Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 2755 „Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда                       
на 2014 рік”; 

№ 2757 „Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 2014 рік”; 
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№ 2758 „Про затвердження Міської програми підтримки сімей                            

на  2014 рік”; 
№ 2759 „Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 

дітей на 2014 рік”; 
№ 2760 „Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2014 рік”; 

№ 2764 „Про затвердження міської Програми соціально-правового захисту 
дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2014 рік”; 

№ 2765 „Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                 
м. Кіровограді на 2014 рік”; 

№ 2767 „Про затвердження Програми економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 2768 „Про затвердження Програми розвитку житлово- комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 2769 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 
2014 рік”; 

№ 2773 „Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2014 рік”; 

№ 2777 „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”; 

№ 2779 „Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2014 рік”; 

№ 2781 „Про затвердження Програми Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2014 рік”. 

  
 від 04 лютого 2014 року 

№ 2876 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на  2014 рік”.  

  
 від 06 березня 2014 року 

№ 2888 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік” . 

  
 від 27 березня 2014 року 

№ 2901 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Новікової В.В.” ; 
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№ 2906 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік” ; 
№ 2907 „Про затвердження Проекту “Особливий транспорт - особливим 

дітям” . 
  
 від 24 квітня 2014 року 

№ 3005 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           
від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік” ; 

№ 3013 „Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 
загинули при виконанні службових обов'язків  в Республіці 
Афганістан” ; 

№ 3014 „Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”.  

  
 від 29 травня 2014 року 

№ 3140 „Про виділення коштів на придбання бронежилетів”. 
  
 від 03 червня 2014 року 

№ 3144 „Про затвердження на посаді Осетрова Г.І.”;  
 № 3147 „Про внесення змін до додатка 2 рішення Кіровоградської міської 

ради від 24 квітня 2014 року № 3021”; 
№ 3149 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”; 
№ 3153 „Про надання транспортних засобів Збройним силам України у 

зв'язку з оголошенням виконуючого обов'язки Президента України 
часткової мобілізації”. 

  
 від 05 червня 2014 року 

№ 3157 „Про затвердження на посаді Васильченка С.С.”; 
№ 3158 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           

від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”. 
  
 від 06 червня 2014 року 

№ 3162 „Про затвердження на посаді Олійника О.О.”; 
№ 3166 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

“ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження його 
Статуту, передачу житлових будинків та матеріальних цінностей”. 

  
 від 15 липня 2014 року 

№ 3205 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”;  
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№ 3211 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Калкіної Л.І.”;  
№ 3227 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік”;  
№ 3228 „Про внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 січня 2014 року № 2778 „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”;  

№ 3232 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту, 
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних 
цінностей”;  

№ 3233 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту, 
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних 
цінностей”;  

№ 3234 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту, 
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних 
цінностей”;  

№ 3235 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”, затвердження Статуту, 
застосування тарифу, передачу житлового фонду та матеріальних 
цінностей”;  

№ 3237 „Про виділення коштів на поховання майора Збройних сил 
України Сабади О.Б.”;  

№ 3238 „Про виділення коштів на поховання військовослужбовця 
Збройних сил України Власенка Ю.О.”; 

№ 3239 „Про виділення коштів на поховання військовослужбовців 
Кіровоградського гарнізону Волохова О.О. та Кондакова О.В.”;  

№ 3240 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”;  

№ 3242 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2014 року № 2755”; 

 № 3244 „Про погодження інвестиційної програми ДП „Кіровоградтепло” 
ТОВ „ЦНТІ УНГА” на 2014 рік”;  

№ 3247 „Про виконання Проекту „Особливий транспорт – особливим 
дітям”.  
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 від 29 липня 2014 року 

№ 3263 „Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”;  

№ 3264 „Про рекомендовану чисельність апарату виконавчих комітетів 
Кіровської та Ленінської районних в місті Кіровограді рад”;  

№ 3266 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           
від 07 листопада 2013 року № 2524 „Про затвердження  Програми 
„місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я                          
м. Кіровограда на 2013 – 2017 роки”;  

№ 3267 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік”;  

№ 3272 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 06 
червня 2014 року № 3166 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА „ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА 
№ 9 КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” затвердження його 
Статуту, передачу житлових будинків та матеріальних цінностей”;  

№ 3274 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 29 січня 2014 року № 2755”; 

№ 3275 „Про виділення коштів на відшкодування витрат для поховання 
військовослужбовців”;  

№ 3276 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”.  

  
 від 09 вересня 2014 року 

№ 3382 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3383 „Про надання одноразової грошової допомоги”; 
№ 3386 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 3387 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 3389 „Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста 

Кіровограда”; 
№ 3391 „Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда пістолета пневматичного та 
гвинтівки пневматичної”; 

№ 3398 „Про виділення коштів на відшкодування витрат для поховання 
військовослужбовців”; 

№ 3400 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 29 січня 2014 року № 2755”; 

№ 3401 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 
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№ 3404 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда дитячих 
майданчиків, розташованих на прибудинкових територіях 
житлових будинків”; 

№ 3405 „Про внесення змін до розділів 2, 3 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”; 

№ 3406 „Про внесення змін до Проекту „Особливий транспорт – 
особливим дітям”, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27.03.2014 № 2907”. 

  
 від 07 жовтня 2014 року 

№ 3412 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3414 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 3416 „Про звільнення Перевозника А.В.”; 
№ 3418 „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”; 

№ 3419 „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”; 

№ 3421 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”; 

№ 3422 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”. 

  
 від 28 жовтня 2014 року 

№ 3453 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3455 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік”; 
№ 3456 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для  
подальшої передачі сім'ям загиблих військовослужбовців”; 

№ 3457 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховання та поминального обіду”; 

№ 3458 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 09 вересня 2014 року № 3399”. 
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 від 11 листопада 2014 року 

№ 3601 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”; 
№ 3602 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3603 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.”; 
№ 3606 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Садового М.І.”; 
№ 3609 „Про звільнення Дриги В.В.”; 
№ 3611 „Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік”; 
№ 3612 „Про найменування вулиць та внесення доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 25 листопада     2003 року № 581 
“Про затвердження уточнених назв і перекладу української мовою 
площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків                           
м. Кіровограда”; 

№ 3613 „Про перейменування вулиці Ленінградської”; 
№ 3616 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради     

від 29 січня 2014 року № 2748 „Про міський бюджет на 2014 рік”; 
№ 3617 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”; 
№ 3620 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання та поминального обіду”. 
  
 від 14 листопада 2014 року 

№ 3625 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Калкіної Л.І.”; 

№ 3626 „Про внесення змін та доповнення 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”; 

№ 3627 „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”. 

  
 від 09 грудня 2014 року 

№ 3728 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2014 року № 2748 “Про міський бюджет на 2014 рік”; 

№ 3729 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”. 
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 від 16 грудня 2014 року 

№ 3731 „Про надання одноразової грошової допомоги Гавазі М.Г., 
учаснику АТО”; 

№ 3732 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 3733 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Стрижакова А.О.”; 
№ 3735 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Мєдвєдя В.В.”; 
№ 3737 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Ніколаєнка В.Г.”; 
№ 3744 „Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 

діяльності прокуратури міста за поточний рік”; 
№ 3748 „Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 
№ 3749 „Про встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного податку”; 
№ 3750 „Про встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного податку 

комунальним підприємствам”; 
№ 3751 „Про встановлення на 2015 рік комунальному закладу 

“Кіровоградський академічний обласний Український музично-
драматичний театр ім. М. Л. Кропивницького” пільги щодо 
земельного податку”; 

№ 3753 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 січня 2013 року № 2200 “Про затвердження Програми 
розвитку малого і середнього підприємництва у м. Кіровограді на 
2013-2015 роки”; 

№ 3754 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             
від 29 січня 2014 року № 2764 “Про затвердження міської 
Програми соціально-правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та популяризації сімейних 
форм виховання на 2014 рік”; 

№ 3755 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради                
від 29.01.2014 № 2748, 2757, 2758, 2759, 2760”; 

№ 3756 „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”; 

№ 3757 „Про внесення змін і доповнень до заходів Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік”; 

№ 3759 „Про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму в           
м. Кіровограді на 2014 рік”; 

№ 3760 „Про перейменування вулиць Калініна, Кірова, 
Червоногвардійської”; 
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№ 3761 „Про перейменування вулиці П’ятирічки 3-ї”; 
№ 3762 „Про найменування вулиць та внесення доповнення до рішення 

Кіровоградської міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 
„Про затвердження уточнених назв і перекладу українською 
мовою площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків               
м. Кіровограда”; 

№ 3763 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 3769 „Про звіт щодо виконання Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда”; 

№ 3770 „Про внесення змін та доповнення 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”; 

№ 3771 „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”; 

№ 3772 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 29 січня 2014 року № 2754 “Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку галузі охорони здоров'я                
м. Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 3773 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 
січня 2014 року № 2753 “Про затвердження Програми медико-
соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2014 рік”; 

№ 3774 „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”; 

№ 3775 „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”; 

№ 3776 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про затвердження Програми 
“місцевих стимулів” для працівників охорони здоров'я                           
м. Кіровограда на 2013-2017 роки”; 

№ 3777 „Про надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх мереж 
водопроводу і каналізації житлового будинку по                                 
вул. Короленка, 62 з комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда”. 
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 від 30 грудня 2014 року 

№ 3864 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Терзова Д.С.”; 

№ 3865 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців- 
учасників АТО”; 

№ 3868 „Про внесення змін 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”; 

№ 3869 „Про визнання пункту 2 рішення Кіровоградської міської ради           
від 29.07.2014 № 3271 таким, що втратив чинність”; 

№ 3870 „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”; 

№ 3873 „Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік”; 

№ 3895 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Калапи С.Г.”. 

  
 від 27 січня 2015 року 

№ 3901 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 3902 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3903 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 3904 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 3905 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 3907 „Про затвердження на посаді Литвина Г.М.”;  
№ 3909 „Про обслуговування коштів міського бюджету органами 

казначейської служби”;  
№ 3913 „Про розгляд скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради”;  
№ 3914 „Про внесення змін до Статуту Кіровоградської музичної школи  

№ 1 імені Г.Г. Нейгауза”;  
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№ 3925 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховань”;  
№ 3950 „Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки”. 
  
 від 24 лютого 2015 року 

№ 3957 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 3958 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”;  
№ 3960 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голуба Д.В.”;  
№ 3964 „Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 

2014 році”;  
№ 3965 „Про звільнення релігійних організацій від сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки”;  
№ 3967 „Про надання згоди”;  
№ 3968 „Про внесення змін до Статуту навчального закладу”;  
№ 3969 „Про внесення змін та доповнень 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”;  

№ 3970 „Про внесення змін та доповнень 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”;  

№ 3972 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховань”;  

№ 3975 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”;  

№ 3976 „Про продовження виплати матеріальної допомоги за 2014 рік”;  
№ 3982 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 16 грудня 2014 року № 3749”. 
  
 від 31 березня 2015 року 

№ 4046 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 4050 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3953”; 
№ 4052 „Про внесення змін та доповнень до додатків 2, 3 Програми 

розвитку м. Кіровограда до 2015 року, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1172”; 
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№ 4055 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             

від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради”;  

№ 4057 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
„ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М. КІРОВОГРАДА” в новій 
редакції”;  

№ 4060 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради               
від 28.07.2009 № 2393 та від 29.07.2014 № 3271”; 

№ 4061 „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”;  

№ 4062 „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”;  

№ 4063 „Про міський огляд-конкурс на кращий благоустрій 
багатоквартирних будинків та будинків приватного сектора у               
м. Кіровограді”;  

№ 4064 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховання”;  

№ 4066 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 27 січня 2015 року № 3927 „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”;  

№ 4067 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             
від 27 січня 2011 року № 120 „Про затвердження нової редакції 
Положення про комісію по наданню допомоги малозабезпеченим 
громадянам м. Кіровограда”;  

№ 4068 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 27 січня 2015 року № 3926 „Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2015 рік”.  

 
 
 

Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 
 


