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ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
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№ 
 п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради  Управління апарату 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський 
бюджет на 2011 рік” 

1300 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

3.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 84 „Про затвердження 
Програми медико-соціального забезпечення пільгових 
та соціально незахищених верств населення 
м.Кіровограда на 2011 рік” 

1278 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 85 „Про затвердження 
Міської цільової програми „Реабілітація дітей–
інвалідів м. Кіровограда” на 2011 рік” 

1279 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  
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5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 87 „Про затвердження 
Програми економічного і соціального розвитку галузі 
охорони здоров’я на 2011 рік” 

1280 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

6.  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” 

1281 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

7.  Про внесення змін до Програми підтримки дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 
2011 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 105 

1283 Служба у справах 
дітей 

виконавчого комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

8.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення 
місцевих податків та зборів” 

1166 Управління економіки Василенко І.М., 
заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих 
органів ради 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 18 грудня 2007 року № 362 „Про 
затвердження переліку суб’єктів господарювання, що 
належать до комунальної власності територіальної 
громади м. Кіровограда” 

1165 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про рекомендовану чисельність апарату Кіровської та 
Ленінської районних у місті Кіровограді рад, їх 
виконавчих комітетів і відділів 

1164 Відділ кадрової 
роботи 

Єльчанінова Л.Г., 
керуючий справами 

виконавчого 
комітету міської ради 

11.  Про міський бюджет на 2012 рік 1303 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 18 березня 2008 року № 478 („ Про 
затвердження Положення про міську державну надзвичайну 
протиепізоотичну комісію та її складу”)  

1152 Управління 
ветеринарної медицини 

в місті Кіровограді 

Попов І.М., 
начальник управління 
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13.  Про збільшення бюджетних призначень на оплату 
праці з нарахуваннями 

1326 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 7 грудня 2011 року № 1105 („ Про затвердження 
Програми впровадження системи відеоспостереження для 
охорони громадського правопорядку м. Кіровограда”)  

1288 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


