
                    ПРОЕКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

восьмої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
 

станом на 14.02.2017 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Табалов А.О., 

секретар міської ради 

2.   
Інформація про результати діяльності Кіровоградської місцевої 

прокуратури  на території міста Кропивницького за 2016 рік 

Прокопчук Д.В., 
керівник Кіровоградської місцевої 

прокуратури 

3.  823 

Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 

популяризації сімейних форм виховання на 2017-2019 роки 

Сисак І.О., 
начальник служби у справах дітей 

4.  828 

Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік 

Владов Р.П., 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

5.  829 

Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у                

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки 

Владов Р.П., 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

6.  827 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від           

17 листопада 2016 року № 692 «Про оптимізацію мережі лікувально-

профілактичних закладів комунальної власності м. Кропивницького та 

реорганізацію пологового будинку № 2 ім. «Святої Анни» шляхом 

приєднання до пологового будинку № 1» 

Макарук О.О.,  
начальник управління охорони здоров’я 

7.  894 
Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ    

№ 2 М. КРОПИВНИЦЬКИЙ» та затвердження його Статуту» 

Макарук О.О.,  
начальник управління охорони здоров’я 

8.  895 
Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я        

м. Кропивницького на 2017-2020 роки 

Макарук О.О.,  
начальник управління охорони здоров’я 



9.  896 
Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2017 рік 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

10.  898 

Про звіт щодо виконання Програми управління комунальним майном 

на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради      

від 23 лютого 2016 року № 69 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної 

власності 

11.  899 
Про затвердження Програми управління комунальним майном             

на 2017 рік 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної власності 

12.  903 
Про продаж 1/2 частини житлового будинку по вул. Євгена  

Сверстюка, 28 

Колюка О.С., 
начальник управління комунальної власності 

13.  900 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від              

29 березня 2016 року № 142 “Про електронну петицію, адресовану 

Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету” 

Пономарьова О.М., 

начальник відділу звернень громадян 

14.  905 
Про затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, Подяку 

міської ради та виконавчого комітету м. Кровивницького 

Балакірєва С.М., 

начальник відділу кадрової роботи 

15.  907 

Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської міської 

ради від 15.12.2015 № 14, 15, 30 («Про утворення постійних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання», «Про затвердження Положення про 

постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого скликання», «Про затвердження 

складу постійних комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання») 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

16.  909 
Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2016 році Райкович А.П., 

міський голова 

17.  911 
Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності Кіровоградської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 

18.  910 

Про зміни до Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання стосовно «Окремого порядку підготовки, розгляду та 

прийняття міською радою рішень із деяких питань» 

Смірнов В.О., 
депутат міської ради 

19.  912 

Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 

загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці Афганістан 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

20.   

Про звіти (інформацію) голів тимчасових контрольних комісій 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 

Голови тимчасових контрольних  
комісій міської ради: 

Санасарян Р.Р., 

Капітонов С.І. 



21.  913 

Про звіт щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення за 2016 рік 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

22.  914 
Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік 

Вергун О.С., 

начальник управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

23.  915 

Про затвердження Міської програми протидії тероризму у 2017 році Шишко О.М., 
головний спеціаліст з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

24.  916 

Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2017 рік 
Шишко О.М., 

головний спеціаліст з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

25.  920 

Про передачу матеріальних цінностей Кропивницькому відділу поліції 

Національної поліції України 
Шишко О.М., 

головний спеціаліст з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

26.  919 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

27.  921 
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу соціальної підтримки  

населення 

28.  922 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 10 листопада 2016 року № 607 «Про затвердження міської 

Програми протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов’язаної з 

незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2016-2018 роки» 

 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

29.  923 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня 2015 року № 3949 «Про встановлення ставок єдиного 

податку» 

Паливода А.А., 
начальник управління економіки 



 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Владов Родіон Петрович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

Учасники АТО (передача) 

30.  929 Про передачу Макаренку Д.І. у власність земельної ділянки по пров. Об’їзному, 50  

Гаражі (дозволи, оренда) 

31.  724 
Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)   (учасник бойових дій) 

32.  608 
Про надання Вожжовій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)   (інвалід І-Б групи) 

Учасники АТО (приватний сектор, дозволи) 

33.  930 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок              

учасникам АТО  (7 пунктів) 

Учасники АТО (приватний сектор, затвердження) 

34.  931 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (10 пунктів) 

Приватний сектор (передача) 

35.  932 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (9 пунктів) 

36.  933 Про передачу Вербовій Г.А. у власність земельної ділянки по вул. Сєрова, 47  

Гаражі (передача, власність) 

37.  611 Про передачу Вінницькому В.В. у власність земельної ділянки по вул. Архангельській (біля будинку № 11) 

38.  612 
Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17) 
(учасник бойових дій) 

39.  614 
Про передачу Шитухіній Л.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Академіка Корольова, 24-а  

40.  616 
Про передачу гаражному кооперативу «Гірник 3-2011» безоплатно у власність земельної ділянки по            

вул. Зінченка, 1-а 

41.  618 
Про передачу Желудченко А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги                     

(біля житлового будинку № 18) 

42.  619 
Про передачу Вороні О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

просп. Перемоги (біля житлового будинку № 18) 

43.  620 
Про передачу Огороднику О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Академіка Корольова, 24-а  



 

44.  621 
Про передачу Балясову С.В. у власність земельної ділянки по вул. Гоголя                                                         

(біля будинку № 26) 

45.  622 
Про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового 

будинку № 30)   (інвалід І групи ВВв) 

46.  626 
Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в 

 

47.  630 
Про передачу Лебедченку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля                   

будинку № 17)   (інвалід дитинства) 

48.  633 
Про передачу Ярошевській Л.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя, 91-а  (інвалід війни  

ІІ групи) 

49.  634 
Про передачу Лисенку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Кременчуцькій (біля житлового 

будинку № 3)   (інвалід ІІІ групи) 

50.  636 
Про передачу Скалковичу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола     

(біля будинку № 5/3)     (учасник АТО) 

51.  639 
Про передачу Кравченку І.Г. у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)       

(між будинками № 7 та № 9)    (учасник АТО) 

Гаражі (передача, оренда) 

52.  610 
Про передачу Гавришу В.І. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва)             

(біля будинку № 9)    (учасник АТО) 

53.  642 
Про передачу Печеному В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13,        

корп. 1)    (учасник АТО) 

54.  643 
Про передачу Мельнику К.Г. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)               
(інвалід ІІ групи) 

Гаражі (дозволи, власність) 

55.  934 
Про надання Буянкіну С.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)  (інвалід ІІІ групи) 

56.  935 
Про надання Котляру Ю.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку № 51/44)   (інвалід дитинства ІІ групи) 

57.  936 
Про надання Сошніковій Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 26)   (дитина війни) 

58.  937 
Про надання Салову В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського, 2-а  



 

Аукціони (дозволи) 

59.  649 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 65), право оренди на 

яку набувається на аукціоні  

60.  650 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (напроти будинку № 2-а), право оренди на яку 

набувається на аукціоні  

61.  745 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля будинку № 17-а), право власності 

на яку набувається на аукціоні   

62.  947 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Покровській (біля будинку № 4-а), право оренди на яку 

набувається на аукціоні  

63.  948 
Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на 

яку набувається на аукціоні  

Аукціони (затвердження) 

64.  660 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вул. Генерала Родимцева та Ялтинської та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

65.  699 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 15/18) та включення 

до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

66.  729 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Червонозорівській (біля будинку № 23) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

Продаж 

67.  663 Про продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Гоголя, 69  

68.  949 
Про продаж Лучкову Є.П. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Руслана Слободянюка, 213-в  

Оренда (дозволи) 

69.  665 
Про надання Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а  

70.  670 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному, 19  

71.  671 
Про надання ПП «САКС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Великій Перспективній, 26-а  



 

Оренда (передача) 

72.  675 Про передачу Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по просп. Промисловому, 13  

73.  676 Про передачу Борисову О.М. в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 12-а  

74.  677 Про передачу ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17  

75.  938 Про передачу Шостак А.А. в оренду земельної ділянки по пров. Декабристів, 7  

76.  939 Про перехід права користування земельною ділянкою по вул. Заміській, 5-а  

77.  940 Про передачу Брайченко Т.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 69-б  

78.  941 Про передачу Яковенко А.В. в оренду земельної ділянки по вул. Заміській, 2  

79.  890 
Про передачу Довгенко І.В. в оренду земельних ділянок по вул. Заміській, 2 та  

вул. Заміській, 2-б  

Оренда (поновлення) 

80.  682 Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору оренди земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-а  

81.  683 Про поновлення Дяченку О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Можайського, 6-к  

82.  873 
Про поновлення ПРАТ «ІНСТИТУТ «КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ» договору оренди земельної ділянки по 

вул. Аджамській, 3 

83.  942 
Про поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому  (15 пунктів) 

84.  943 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому  (31 пункт)  

85.  944 
Про поновлення ТОВ «ФАРММАШ» договору оренди земельної ділянки по  

вул. Генерала Родимцева, 83-б 

Оренда (припинення) 

86.  684 Про припинення ТОВ «СВ» права користування земельною ділянкою по вул. Щорса (Ганни Дмитрян), 16  

87.  685 Про припинення Філіп’євій М.С. права користування земельними ділянками по вул. Євгена Тельнова, 2-г  

88.  686 
Про припинення ТОВ «Магазин «Ірина» права користування земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова 

(просп. Правди), 13  

89.  945 
Про припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування земельною ділянкою по  

вул. Енергетиків (напроти соко-екстраційного заводу)  

90.  946 
Про припинення Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, 

корп. 1  

Поділ земельної ділянки 

91.  950 
Про надання Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8  



 

Відмови 

92.  951 Про відмову у відведенні земельних ділянок у власність  (29 пунктів)  

Зміна цільового призначення 

93.  952 Про зміну Ткаченку О.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Криничуватій, 37  

Інвентаризація земель 

94.  693 
Про надання ТДВ «Кіровоградське АТП 13554» дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. Моріса 

Тореза, 27-а  

Постійне користування (передача) 

95.  565 

Про передачу КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» в постійне користування 

земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення          

«Парк «Перемоги» 

Внесення змін до рішень 

96.  881 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 273 («Про зміну цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Філатова»)  

97.  885 Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради (4 пункти)   (учасники АТО) 

98.  953 Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки  

99.  954 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.07.2016 № 535 («Про розгляд заяви              

Мироненко Л.І. від 07.07.2015»)  

100.   РІЗНЕ 
 


