
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              13 жовтня 2015 року  

№ 4688 

 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
п’ятдесят другої сесії  (ІІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. Про затвердження Програми відшкодування з 
місцевого бюджету частини суми кредитів, залучених 
на впровадження енергоефективних заходів у 
житлових будинках на 2015-2017 роки 

4814 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

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

4812 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

3. 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” 

4810 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Погребнюк Р.А., 
заступник начальника 
Головного управління 

4. Про внесення доповнення 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” 

4811 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Погребнюк Р.А., 
заступник начальника 
Головного управління 
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5. Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади            
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців-учасників АТО            
(3 квартири) 

 

За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

6. Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади            
м. Кіровограда квартир для подальшої передачі сім’ям 
загиблих військовослужбовців-учасників АТО            
(1 квартира) 

 

За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

7. Про передачу майна СДК «Кіровоград» в/ч А3045 

4808 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

міської ради 
 

Красюк В.А., 
головний спеціаліст 

8. Про передачу майна військової частини п/п В2336  

4809 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

міської ради 
 

Красюк В.А., 
головний спеціаліст 

9. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2015 року № 3973 «Про звільнення 
на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору» 
 

4820 

Відділ соціальної  
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

10. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 4821 

Відділ соціальної  
підтримки населення 

 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

11. Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської 
міської ради (від 31.03.2015 № 4070 «Про затвердження 
переліку обʹєктів комунальної власності м. Кіровограда, які 
підлягають приватизації») 4815 

Постійна комісія 
міської ради з питань 

управління 
комунальною 
власністю та 
приватизації 

Ніколаєнко В.Г., 
голова постійної комісії 
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12. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 22 вересня 2015 року № 4474 «Про 
організацію підготовки та проведення громадського 
опитування щодо перейменування міста Кіровограда» 

4822 

Відділ з питань 
внутрішньої політики 

Запорожан С.В., 
начальник відділу 

13. Про розгляд питання щодо затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Алексєєву Ю.І. у власність 

4816 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

14. Про надання управлінню власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 61 

4818 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

15. Про надання Городецькому В.П. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61) 
(учасник АТО) 

4819 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

16. Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО 
 

4804 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

17. Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО 4805 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

18. Про надання Рибці Д.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в районі пров. Курінного       (учасник АТО) 
 

4813 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

19. Про надання Жилінському А.С. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Вільному  (учасник АТО) 
 

4823 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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20. Про надання Бугринцю Р.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в районі вулиць Комунальної та Делегатської  
(учасник АТО) 

4790 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


