
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              28 жовтня 2015 року  

№ 4713 
 

 
 
 

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

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1. 
Про надання пропозицій до Верховної Ради України 
щодо перейменування міста Кіровограда 

4845 
Відділ з питань 

внутрішньої політики 
Запорожан С.В., 
начальник відділу 

2. 

Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3917 «Про 
затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2015 рік» 

4824 

Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та цивільного 
захисту населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

3. 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2015 року № 3918 («Про затвердження 
програми “Молодь Кіровограда” на 2015 - 2017 роки») 

4833 
Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу 

4. 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.01.2015 № 3915 («Про затвердження Програми 
розвитку культури і туризму в м. Кіровограді на 2015 рік») 

4830 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

5. 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про міський 
бюджет на 2015 рік” 

4841 
Фінансове управління Стецюк В.Н., 

заступник начальника 
управління 
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6. 

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» 

4831 

Відділ соціальної  
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

7. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2015 року № 3974 «Про звільнення 
на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан» 

4834 

Відділ соціальної  
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

8. 
Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

4832 
Відділ соціальної  

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

9. 
Про скасування рішення Кіровоградської міської ради 
від 18 серпня 2015 року № 4432 «Про надання 
одноразової грошової допомоги» 

 
За пропозицією 

секретаря міської 
ради 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

10. 

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” 

4836 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

11. 

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” 

4837 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

12. 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади                    
м. Кіровограда квартири № 2 по проїзду       
Петровського, 8-а 
 

4835 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  
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13. 

Про внесення змін до Плану зонування території            
м. Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року   
№ 2456 

4838 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мартинова І.В., 
в.о. начальника 

управління  

14. 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 
АТО (55 пунктів) 4825 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

15. 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 
бойових дій (9 пунктів)       (учасники АТО) 4826 

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  (15 пунктів) 

4827 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

17. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 18.08.2015 № 4441 («Про надання дозволів на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок учасникам АТО») 

4828 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

18. 

Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Глиняній (перед 
домоволодінням № 15) 

4829 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

19. 

Про передачу Запорожець Г.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля       
будинку № 35)       (інвалід І групи) 

4807 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

20. 

Про передачу Ліфенко С.С. в оренду земельної ділянки 
по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)       (інвалід 
І групи з дитинства) 4840 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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21. 

Про надання Кравченку І.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва (між будинками № 7 та 
№ 9)   (учасник АТО) 

4842 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

22. 

Про передачу Токару М.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)        
(інвалід ІІ групи) 

4843 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23. 

Про передачу Тараненко Н.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 
корп. 1)        (інвалід ІІІ групи) 

4844 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

24. 

Про передачу Чернявському В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській 4839 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

25. 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права оренди 
на конкурентних засадах (земельних торгах) по           
вул. Маршала Конєва (на зупинці міського транспорту) 
та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

4846 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26. 

Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції               
(біля будинку № 37/16)          (інвалід дитинства ІІІ групи з 
ураженням ОРА) 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 
Краснокутського О.В. 

 

27. 

Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку            
№ 37/16)                                  (інвалід дитинства ІІІ групи з 
ураженням ОРА) 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 
Краснокутського О.В. 

 

28. 
Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в  

За пропозицією 
депутата міської ради 
Краснокутського О.В. 
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29. 
Про передачу ПП «Фауст» в оренду земельної ділянки 
по вул. Генерала Родимцева  

За пропозицією 
депутата міської ради 

Табалова С.М. 

 

30. 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 22.09.2015 № 4517 («Про надання Бойку В.М. та 
Куриленку М.С. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по       
вул. Генерала Жадова, 28-в») 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Зайцева А.М. 

 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


