
 
ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

                                                                                                                                                             

№ 

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.

 Про звіт щодо роботи ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» під час проходження опалювального періоду 2017/2018 років 

Представник 

 ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

3.

1692 Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора з мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

4.

1668 Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

5.

1669 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кропивницькому на 2016–2020 роки» 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

6.

1674 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 
громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

7.
1675 

(доопрацьований) 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 
роки  за 2017 рік 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

8.

1676 Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2017 році 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

9.

1682 
Про надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у проекті Європейського Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху в 
містах України» 

Паливода А.А, 



директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

10.

1791 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми матеріальної 
підтримки діяльності правоохоронних органів    на 2017-2018 роки» 

Шишко О.М., 

завідувач сектора з питань запобігання і виявлення корупції та взаємодії 
з правоохоронними та контролюючими та контролюючими органами 

11.

1670 Про найменування вулиць і провулків 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

12.
1679 

(доопрацьований) 

Про найменування скверу 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

13.
1649 

(доопрацьований) 

Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової інформації міста Кропивницького на 2018 рік 

Якунін С.В., 

начальник відділу по роботі із засобами масової інформації 

14.

1678 Про розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

15.

1680 
Про затвердження Програми співфінансування робіт з енергозбереження, реконструкції, проведення капітальних ремонтів, технічного 
переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Кропивницького 

Цертій О.М., 

депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

16.

1681 
Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України щодо здійснення 
господарської діяльності суб’єктами ОСББ 

Санасарян Р.Р., 

депутат Міської ради 

міста Кропивницького 

17.
1683 

(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнення до рішення Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми 
розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

18.
1684 

(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради міста Кропивницького 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 

19.
1141 

(доопрацьований) 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення 
щодо порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на території міста Кіровограда») 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

20.

1685 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 853 «Про затвердження Порядку використання 
коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького» 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 

21.
1686 

(доопрацьований) 

Про безоплатну передачу майна 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 



22.

1687 
Про уповноваження управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади керівника 
комунального закладу охорони здоров’я міста Кропивницького 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

23.
1688 

(доопрацьований) 

Про долучення до проведення Всеукраїнського заходу «Естафета єднання» 

Запорожан С.В., 

начальник відділу з питань внутрішньої політики 

24.

1690 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

25.

1792 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

26.

1691 
Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ в новій 
редакції 

Краснокутський О.В., 

директор міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

27.

1793 Про використання червоно-чорного прапору на території міста Кропивницького 

Маламен Г.С., 

депутат Міської ради міста Кропивницького 

28.

1621 
Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

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

 

Приватний сектор (учасники АТО, дозволи) 
29.  

1693 Про надання Люстику А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській (учасник АТО) 

30.  

1694 Про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою по пров. Курінному   (учасник АТО) 

31.  

1695 Про надання Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Казанській (напроти будинку № 37 по вул. Бесарабській)   (учасник АТО) 

32.  

1797 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО   (7 пунктів) 

33.  

1798 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО   (4 пункти) 

Учасники АТО (передача) 
34.  

1697 Про передачу Тіхонову В.В. у власність земельної ділянки по пров. Григоровича, 4  (учасник АТО) 

35.  

1698 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО (7 пунктів) 

36.  

1699 Про передачу Чалому Д.П. у власність земельної ділянки по пров. Санаторному  (учасник АТО) 



Приватний сектор (дозволи) 
37.  

1701 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (6 пунктів) 

38.  

1703 Про надання Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Зарічному, 9 

39.  

1705 Про надання Онищенку С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21) 

40.  

1702 Про надання Барчану С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Спренжина (біля будинку № 8) 

Приватний сектор (передача) 
41.  

1706 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (23 пункти) 

42.  

1707 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  (4 пункти) 

43.  

1709 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (22 пункти) 

44.  

1710 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам  (4 пункти) 

45.  

1711 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам  (21 пункт) 

46.  

1712 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (46 пунктів) 

47.  

1399 Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2 

Гаражі (дозволи) 
48.  

1809 Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)  (учасник АТО) 

49.  

1424 Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)  (інвалід ІІ групи) 

50.  

1433 
Про надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Університетському  (біля огорожі тролейбусного депо)   (дружина померлого ветерана 

війни) 

51.  

1431 Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва (напроти будинку № 3, корп. 1)  (інвалід ІІІ групи) 

52.  

1251 Про надання Карповій О.В. та Федоровій М.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Поповича, 26-а 

Гаражі (передача) 
53.  

615 Про передачу Притулі К.М. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14) 

54.  

635 Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля житлового будинку № 13, корп. 1)   (інвалід ІІІ групи) 

55.  

623 Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 157) 

56.  

613 Про передачу Блищику О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6) 

Індивідуальне садівництво (дозволи, вільні) 



57.  

1714 Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Яворницького (біля будинку № 21) 

58.  

1715 Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку) 

59.  

1717 Про надання Вовк А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

60.  

1718 Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Новгородському 2-у (біля будинку № 11-а) 

61.  

1410 Про надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004) 

62.  

1408 Про надання Шевченко Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Світлій (біля будинку № 81) 

63.  

1413 Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16) 

64.  

1414 Про надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку № 62) 

Індивідуальне садівництво (дозволи в садових товариствах) 
65.  

1720 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (19 пунктів) 

66.  

1721 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (41 пункт) 

67.  

1722 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  (9 пунктів) 

Індивідуальне садівництво (передача в садових товариствах) 
68.  

1723 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (12 пунктів) 

69.  

1724 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (5 пунктів) 

70.  

1725 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  (9 пунктів) 

71.  

1419 Про передачу Климишиній Н.Р. у власність земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110) 

Оренда (дозволи) 
72.  

1737 Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б 

73.  

1738 Про надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1 

74.  

1739 Про надання ФОП Димурі М.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Полтавській, 45 

75.  

1740 
Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському (біля 
будинку № 25) 

76.  

1741 Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Холодноярській, 72-б 

77.  

1742 Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 17-г 



78.  

1748 Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б) 

79.  

1750 Про надання Соколану С.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24 

80.  

1751 
Про надання ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв України 

81.  

1269 Про надання ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жуковського, 1-а 

82.  

1271 Про надання ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1) 

83.  

1458 Про надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Добровольського, 15-а 

84.  

1459 Про надання Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пашутінській, 16/19 

85.  

1460 Про надання ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1 

86.  

664 Про надання Єгоян А.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) по вул. Пацаєва (біля аптеки) 

87.  

1592 Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г 

88.  

670 Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19 

Оренда (передача) 
89.  

1755 Про передачу Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України, 26-г 

90.  

1757 Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 15 

91.  

1466 Про передачу ТОВ «НАФТАПРАЙМ» в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 72 

92.  

132 Про передачу Касьянову В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21-а 

93.  

1274 Про передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а 

94.  

1463 Про передачу Щуці С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 38/33 

95.  

1465 Про передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки  по вул. Лінія 5-а, 21-а 

96.  

1799 Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому   (13 пунктів) 

97.  

1811 

Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 11-а 

 

Оренда (поновлення) 
98.  

1758 Про поновлення ФОП Козаку Ф.Д. договору оренди земельної ділянки по вул. Комарова, 166-г 



99.  

1760 Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (напроти будинку № 17-а) 

100.  

1761 Про поновлення ТОВ «Фотокераміка» договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104-в 

101.  

1762 Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Володі Дубініна (біля будинку № 11) 

102.  

1481 Про поновлення Шеховцовій Б.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 3 

103.  

1482 Про поновлення ТДВ фірма «МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104 

104.  

1483 Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-г 

105.  

1484 Про поновлення ГО «ГТ «Естер» договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (біля будинків № 10 та № 12) 

106.  

1485 Про поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Кільцевій (біля районної лікарні) 

107.  

1486 Про поновлення ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2-в 

108.  

1487 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому   (8 пунктів) 

109.  

1083 Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по просп. Перемоги, 14-б 

110.  

1078 Про поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Дворцовій, 35/29 

111.  

942 Про поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів оренди земельних ділянок  по м. Кропивницькому (15 пунктів) 

Оренда (припинення) 
112.  

1766 Про припинення Шамардіну О.С. права користування земельною ділянкою по вул. Шульгиних, 32 

113.  

1767 Про припинення ГО «Гаражний кооператив «Турист» права користування земельною ділянкою по вул. Кутузова, 1 

114.  

1285 Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування земельною ділянкою по вул. Декабристів, 7/17 

115.  

1286 Про припинення ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. права користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1 

116.  

1490 Про припинення Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права користування земельною ділянкою по вул. Яновського, 157 

117.  

1493 Про припинення Лойку С.В. права користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 7 

118.  

946 Про припинення Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

Оренда (дозволи, суборенда) 
119.  

1155 Про надання ПП «Сервіском» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по просп. Промисловому, 17-а 

Поділ земельних ділянок (дозволи) 



120.  

1768 Про надання Гребенюк Л.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Соборній, 38 

121.  

950 Про надання Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8 

122.  

1810 Про надання ТОВ «САЛЮТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

Поділ земельних ділянок (затвердження) 
123.  

1769 Про затвердження ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 88-б 

Постійне користування (дозволи) 
124.  

1770 Про надання КП «МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20 

Постійне користування (передача) 
125.  

1771 Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в постійне користування земельної ділянки по вул. Короленка, 56 

126.  

1772 Про передачу КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» в постійне користування  земельної ділянки по вул. Фортеця, 21 

127.  

1773 Про передачу Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький в постійне користування земельної ділянки по вул. Кавалерійській, 9 

128.  

1801 Про передачу територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області в постійне користування земельної ділянки по вул. Волкова, 2 

129.  

1802 Про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» в постійне користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5 

130.  

1803 Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в постійне користування земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68 

Аукціони (дозволи) 
131.  

1512 Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля автовокзалу № 2), право оренди на яку набувається на аукціоні 

132.  

1539 Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку набувається на аукціоні 

133.  

948 Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на яку набувається на аукціоні 

134.  

1301 Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС«БРСМ»), право оренди на яку набувається на аукціоні 

135.  

1517 Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля автостоянки), право оренди на яку набувається на аукціоні 

Аукціони (затвердження) 
136.  

1774 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) та включення 
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

137.  

1813 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до 
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Викуп (дозволи) 
138.  

1550 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а 

139.  

1552 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Покровській, 50 



140.  

1553 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській, 5 

141.  

1554 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Брестській, 3-а 

142.  

1557 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24) 

143.  

1558 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 26, корп. 2) 

144.  

1804 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній 

Продаж 
145.  

1305 Про продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Михайлівській, 35 

146.  

1812 Про продаж Гурковському Ю.О. та Гурковській О.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Генерала Родимцева, 83-в  (розміщення та обслуговування автосалону). 

147.  

1564 Про продаж Мілющенко Н.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Руслана Слободянюка, 76 

Зміна цільового призначення (затвердження) 
148.  

1569 Про зміну ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1 

149.  

1572 Про зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної ділянки по вул. Салтиков-Щедріна, 13 

150.  

1578 Про зміну Фейзуллаєву А.Д. цільового призначення земельної ділянки по вул. Комарова, 47 

151.  

1577 Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2) 

152.  

1315 Про зміну Харченко К.Ф. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24) 

153.  

1575 Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

154.  

1815 Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23-е 

155.  

1816 Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23-є 

156.  

1820 Про зміну Урись О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

Внесення змін 
157.  

1783 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.11.2016 № 677 («Про надання Національній телекомпанії України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки по вул. Садовій, 88») 

158.  

1786 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1162 («Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам») 

159.  

1787 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 938 («Про передачу у власність земельних ділянок громадянам») 

160.  

1788 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 203 («Про надання Сорокіну Д.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 106») 



161.  

1789 
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2013 № 2590 («Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради від 21.12.2012 № 2186», «Про надання УКБ Кіровоградської міської ради дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1 (літера В)») 

162.  

1790 Про внесення змін до рішень міської ради  (5 пунктів) 

163.  

1805 Про внесення змін до рішень міської ради  (8 пунктів) 

164.  

 РІЗНЕ 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ІІ засідання 

(обговорений та погоджений на засіданні погоджувальної ради від 23 квітня 2018 року) 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

Питання включені до порядку денного ХІІ сесії 

1. 
 

Про депутатські запити депутатів міської ради Депутати міської ради 

17. 

1683 

(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства 

28. 

1621 

відтермінувати 
розгляд 

Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

дод. 

1826 

(доопрацьований) 

(26.03.2018) 

Про затвердження нової редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги 
мешканцям міста Кропивницького 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

 



Пропонується включити до порядку денного ХІІ сесії 

(оприлюднено до 26.03.2018) 

1. 

1808 

(14.03.2018) 

Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом вулицями м. Кропивницького 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління житлово-комунального 
господарства 

2. 

1814 

(15.03.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми 
запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 

3. 

1817 

(доопрацьований) 

(16.03.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                      23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

Ксеніч В.М., 

начальник управління капітального будівництва 

4. 

1818 

(19.03.2018) 

Про передачу майна військовій частині А0680 

Копецький Ю.Б., 

в.о. завідувача сектора з мобілізаційної роботи та територіальної 
оборони 

5. 

1819 

(19.03.2018) 

Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції 

Паливода А.А., 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління економіки 

6. 

793 

(доопрацьований) 

(25.11.2016) 

Про перейменування комунального закладу «Дитячий будинок «Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» та 
затвердження Статуту закладу в новій редакції 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та спорту 

7. 

1796 

(12.03.2018) 

Про надання дозволу на безоплатну передачу автомобілів 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

8. 

1823 

(26.03.2018) 

Про припинення комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» шляхом перетворення (реорганізації) у 
комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

9. 

1824 

(26.03.2018) 

Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» шляхом перетворення 
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

10. 

1825 

(26.03.2018) 

Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико- санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» шляхом перетворення 
(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 



11. 

1822 

(23.03.2018) 

Про припинення КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву-2» права постійного користування 
земельною ділянкою по вул. Короленка 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

12. 

1853 

(22.01.2018) 

Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Азовському 
(біля будинку № 14) 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

13. 

1854 

(26.03.2018) 

Про надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (біля 
будинку № 122) 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Перелік роздано депутатам перед І засіданням 29.03.2018 

(виключено з проекту порядку денного ХІІ сесії проекти рішень: 

 №№ 1809 (п. 48), 1424 (п. 49), 1431 (п. 51), 1799 (п. 96), 1811 (п. 97), 

1802 (п. 129), 1803 (п. 130), 1512 (п. 131), 1786 (п. 158), 1805 (п. 163) 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ІV засідання 

засідання  05.06.2018 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

Питання включено до порядку денного ХІІ сесії 



28. 

1621 

перенесено розгляд 

на наступне засідання 

Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради  від 17 вересня 2013 року № 2456       (депутатам роздано схеми) 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

Пропонується включити до порядку денного ХІІ сесії 

(оприлюднено до 04.05.2018) 

1. 
1835 

(05.04.2018) 

Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора з мобілізаційної роботи та територіальної 
оборони 

2. 

1851 

(доопрацьований) 

(20.04.2018) 

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» 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

3. 

1852 

(доопрацьований) 

(20.04.2018) 

Про реорганізацію виконавчого органу та 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») 

Дзюба Н.Є., 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

4. 
1829 

(28.03.2018) 

Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

5. 

1869 

(доопрацьований) 

(04.05.2018) 

Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 
України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами) 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

6. 
1870 

(04.05.2018) 

Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поминального обіду 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

7. 

1858 

(доопрацьований) 

(25.04.2018) 

Про внесення змін та доповнень до рішення 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 

8. 
1859 

(26.04.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік” 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

9. 1828 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми реалізації вимог 
Закону України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки» 

Шевченко А.О., 



(доопрацьований) 

(27.03.2018) 

начальник управління адміністративних послуг 

10. 
1830 

(28.03.2018) 

Про найменування провулка 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

11. 
1831 

(28.03.2018) 

Про надання згоди на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького розподільчого пункту 
міської електромережі 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної власності 

12. 
1834 

(05.04.2018) 

Про оптимізацію мережі закладів освіти 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

 

13. 
1847 

(18.04.2018) 

Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними телефонами 

Вергун О.С., 

начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

 

14. 

1849 

(доопрацьований) 

(19.04.2018) 

Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки, 
затвердженої рішенням Міської ради міста Кропивницького від 15.02.2018 №1429 

 

Пидорич В.О., 

заступник начальника управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища 

15. 

1833 

(доопрацьований) 

(02.04.2018) 

Про утворення наглядових рад в комунальних підприємствах Міської ради міста Кропивницького  

Цертій О.М., 

депутат міської ради 

16. 

1856 

(доопрацьований) 

(24.04.2018) 

Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

Каменська І.Е., 

т.в.о. начальника управління апарату міської ради 

17. 

1857 

(доопрацьований) 

(25.04.2018) 

Про створення комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та спорту 

18. 

1871 

(доопрацьований) 

(04.05.2018) 

Про доповнення до Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, 
торгівлі та інвестицій - начальник управління економіки 



ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Перелік та матеріали роздано депутатам перед І засіданням 29.03.2018 

Доповідач – Пидорич Володимир Олександрович, заступник начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(обговорено та погоджено на засіданні погоджувальної ради від 04 червня 2018 року) 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Доповідач – Пидорич Володимир Олександрович, заступник начальника управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища 

Приватний сектор (дозволи) 

1. 

1704 Про надання Кумпан Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вербицького, 37 

2. 

1703 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (житлові будинки)   (Кеуш 7 п., 6 діл.) 

3. 

1904 Про надання Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2 

4. 

1905 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (Левак, 4 п., 3 заявн.) 

5. 

1906 Про надання Бордіян Т.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Керченській (між будинками № 71 та № 73) 



6. 

1907 Про надання Лисканичу О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Алтайському, 28 

7. 

1908 Про надання  Ждану С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Зеленогірській, 65   (житловий будинок) 

8. 

1909 Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику Азовському (біля будинку № 14) (житловий будинок) 

Приватний сектор (передача) 

9. 

1910 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам   (Погорілий, 8 п., 6 діл.) 

10. 

1911 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам   (Ковальчук, 24 п., 22 діл.) 

11. 

1912 Про передачу Гордієнко М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Затишній, 10   (житловий будинок) 

12. 

1913 Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки по вул. Делегатській, 20 

13. 

1914 Про передачу Гончаровій В.А. у власність земельної ділянки по пров. Алтайському 

14. 

1915 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   (Дука, 7 п., 5 діл.) 

15. 

1916 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   (Покотило, 29 п., 27 заявн.) 

16. 

1917 Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок громадянам   (Вергун, 22 п., 20 заявн.) 

17. 

1918 Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок громадянам   (Федоров, 6 п., 4 заявн.) 

18. 

1919 Про передачу у спільну сумісну  власність земельних ділянок громадянам   (Хоменко, 21 п., 19 заявн.) 

19. 

1920 Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок громадянам   (Абрамова, 15 п., 13 заявн.) 

20. 

1921 Про передачу безоплатно  у власність земельних ділянок громадянам (Гребенюк, 9 п., 7 заявн.) 

21. 

1922 Про передачу Степанову В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Зоряній, 10 

22. 

1923 Про передачу Умрихіну О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Громадянському, 4-б 

Приватний сектор (учасники АТО, дозволи) 

23. 

1890 Про надання Ліцман В.Р. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66) 

24. 

1891 Про надання Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській 

25. 

1892 
Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Інгульській (між будинками № 50 та № 52)   (для будівництва житлового будинку, 
господарських будівель і споруд) 



Учасники АТО (передача) 

26. 

2001 Про передачу Ковальчуку В.М. у власність земельної ділянки по вул. Гідросилівській 

27. 

1366 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Луценко,  12 п., 10 заявн.) 

28. 

1893 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Сапанюк, 5 п., 3 заявн.) 

29. 

1894 Про передачу Жаркову К.В. у власність земельної ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 

30. 

1895 Про передачу Гавриш Т.А. у власність земельної ділянки по пров. Азовському   (вдова учасника АТО) 

31. 

1896 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Руденко, 4 п., 2 діл.) 

32. 

1897 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Романенко, 4 п., 2 діл.) 

33. 

1898 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Донченко, 5 п., 3 діл.) 

34. 

1899 Про передачу Бучковському К.В. у власність земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку № 33) 

35. 

1902 Про передачу Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 46/2 

36. 

2002 Про передачу Єфімовичу Д.С. у власність земельної ділянки на розі вулиць Барболіна та Романа Майстерюка (учасник АТО) 

37. 

1370 Про передачу Фоміну І.В. у власність земельної ділянки по вул. Садовій   (учасник АТО) 

38. 

1900 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Чорноліс,  7 п., 5 заявн.) 

Індивідуальне садівництво (дозволи, вільні) 

39. 

1719 Про надання Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95) 

Гаражі (дозволи, власність) 

40. 

1999 Про надання Тарасову В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по бульвару Студентському, 10 

41. 

1731 
Про надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)  (інв. ІІ гр., учасник ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС) 

42. 

1938 Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11, корп.3)   (учасник АТО) 

43. 

1940 Про надання Миценко В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)   (інвалід ІІ гр.) 

44. 

1943 Про надання Подкладенку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-г (ділянка № 57)   (ГК «Промінь») 



45. 

1945 Про надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп.1)   (учасник АТО) 

46. 

1949 Про надання Опрі К М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 22)   (учасник АТО) 

47. 

2006 Про надання Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по вул.  Академіка Корольова, 3-г 

48. 

1432 Про надання Полтавцю В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (у дворі будинку 14/11) 

49. 

1954 Про надання Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32 

Гаражі (передача, власність) 

50. 

1950 Про передачу Сошніковій Г.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26) 

51. 

1951 Про передачу Колісніченку М.М. та Драч І.С. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 21) 

52. 

1952 
Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Дворцовій (у дворі будинку № 51/44) 

53. 

1955 
Про передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по 
вул. Шульгіних, 32 

54. 

1956 Про передачу Бондаренку С.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Можайського, 2-а 

55. 

1957 Про передачу Луценку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а (товариство автолюбителів «Дружба», діл. № 519) 

56. 

1958 Про передачу Бондаренку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) 

Оренда (дозволи) 

57. 

1743 
Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Харківській, 1   (господарчі будівлі) 

58. 

1749 
Про надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 17-
а (перукарня) 

59. 

1752 
Про надання Кіровоградській обласній організації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Шевченка¸ 3 

60. 

1763 Про поновлення ФОП Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)   (торгівельний кіоск) 

61. 

1959 
Про надання ТОВ «Кіровоградська виробнича лабораторія ветеринарних препаратів» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 92-г   (розміщення комплексу будівель) 

62. 

1961 Про надання ПП «Укртехноторг» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Смоленській, 2-в   (розміщення виробничої бази) 

63. 

1962 Про надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б   (для розміщення комплексу нежитлових будівель) 

Оренда (передача) 



64. 

126 Про передачу ПП «ВОДОЛІЙ-ЦС» в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу) (повторно) 

65. 

1754 Про передачу Свиридову О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37/16   (добудова до магазину) 

66. 

1963 Про передачу ПП «ЛІДЕР СМ» в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського, 1   (розміщення приміщень виробничої діяльності) 

67. 

1964 Про передачу ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 13   (розміщення ресторану) 

68. 

1975 Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Академіка Тамма, 33/32   (виробнича база) 

Оренда (поновлення) 

69. 

1965 Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної ділянки по вул. Михайлівській, 1 

70. 

1966 Про поновлення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» договору оренди земельної ділянки по вул. Декабристів, 2/14 (розміщення адміністративного будинку) 

71. 

1967 Про поновлення Сергатому Ю.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)    (гараж) 

72. 

1968 
Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б (торгово-побутовий комплекс з наданням послуг автосервісу та автостоянки з пунктом 
громадського харчування) 

Постійне користування (дозволи) 

73. 

1969 Про надання Автогаражному кооперативу № 1 «Автолюбитель» дозволу на розроблення технічній документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1 (гаражі) 

74. 

1970 
Про надання ОК НКК «АГРАРНИК» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а   (для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти) 

75. 

1971 Про надання Релігійній громаді парафії Української православної церкви Київського патріархату дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а 

76. 

1972 
Про надання ПАТ «УКРСОЦБАНК» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 25 (для 
розміщення банку) 

Постійне користування (передача) 

77. 

1973 
Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування земельних ділянок по м. Кропивницькому   (2 ділянки під розміщення структурних 
підрозділів апарату МВС) 

78. 

1974 
Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по пров. Училищному, 3-а   (для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 
24 «Вогник» ім. В.О.Сухомлинського комбінованого типу) 

79. 

2003 
Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по бульвару Студентському (для розміщення комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс» Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад- дитячий юнацький центр «Зорецвіт») 

Припинення права користування земельними ділянками 

80. 

1976 Про припинення ПВФ «Стрілецький» права користування земельною ділянкою по на розі вул. Полтавської та пров. Об’їзного 

81. 

1977 Про припинення ПАТ «ВТБ БАНК» права користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 16, корп. 1 (розміщення банку, продано нерухоме майно) 



82. 

1978 Про припинення ПП «АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К»  права користування земельною ділянкою по вул. Михайлівській, 26   (багатоповерховий житловий будинок) 

Поділ земельних ділянок (затвердження) 

83. 

1980 
Про затвердження КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву–2» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на перехресті вулиць 
Курганної, Суворова, Барболіна   (бейсбольні поля) 

Аукціони (дозволи) 

84. 

1984 Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля магазину «АТБ»), право оренди на яку набувається на аукціоні   (розміщення об’єкту торгівлі) 

Викуп (дозволи) 

85. 

1551 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г   (розміщення магазину) 

86. 

661 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-г   (торговельний павільйон, Плуталова) (повторно) 

87. 

1777 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)   (медичний центр, ТОВ «Український центр томографії») 

88. 

1778 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Героїв України, 6/13 (комплекс виробничих приміщень) 

89. 

1987 
Про надання Асоціації «Торговельно-виробничій асоціації «Сервіс-Монтаж» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. Яновського, 112-
к (торговельний павільйон) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

90. 

1573 
Про зміну Стеннік Т.А. цільового призначення земельної ділянки по вул. Миколи Смоленчука, 4 (з для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд  на для 
розміщення будівлі торгівлі) 

91. 

1781 
Про зміну Димитровичу О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Садовій, 41/72 (з будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на будівництво та 
обслуговування будівель торгівлі) 

92. 

1989 
Про зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення земельної ділянки по вул. Волкова (біля кардіодиспансеру) (з будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва на для розміщення стоянки для автомобілів) 

93. 

1990 
Про зміну Коцюрбі В.Ю. цільового призначення земельної ділянки п  вул. Волкова (біля кардіодиспансеру) (з будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва на для розміщення стоянки автомобілів) 

Передача в суборенду (дозвіл) 

94. 

1782 Про надання ТОВ «АЛЄКС ТРЕЙД» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля мосту) (для розміщення адміністративно-комерційного комплексу) 

Відмови 

95. 

1994 Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок   (Чорноморченко, 21 п., 20 заявників) (для будівництва та обслуговування житлових будинків) 

Внесення змін 

96. 

1995 
Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013 № 2231 («Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного 
будівництва на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда») 

97. 

1996 Про внесення змін до рішень міської ради   (індивідуальний житловий будинок, зміна літери у прізвищі (від 11.07.2017 № 1034, від 19.12.2017 № 1310) 

98. 

2004 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.12.2011 № 1069 (Управління освіти, скасування рішення та заміна площі, ЗОШ № 7 ім. О.С.Пушкіна) 



99. 

2005 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року № 830 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

VІ засідання 

засідання  22.06.2018 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

Питання включено до порядку денного ХІІ сесії 

9. 

дод. 

перелік 

2012 

Перенесено 
розгляд на 
наступне 
засідання 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 
Кіровоградської області 

Пидорич В.О., 

заступник начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища 

Пропонується включити до порядку денного ХІІ сесії 

(оприлюднено до 24.05.2018) 

1. 
1887 

(17.05.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про 
міський бюджет на 2018 рік” 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

2. 
1877 

(14.05.2018) 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 
управління економіки 

3. 1878 
Про встановлення розмірів ставок єдиного податку 

Паливода А.А, 



(доопрацьований) 

(14.05.2018) 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 
управління економіки 

4. 
1875 

(11.05.2018) 

Про затвердження Положення «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кропивницького» 

Балакірєва С.М., 

начальник відділу кадрової роботи 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Перелік та матеріали роздано депутатам перед І засіданням 29.03.2018 

Доповідач – Пидорич Володимир Олександрович, заступник начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

ПРОЕКТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

VІІ засідання  12.07.2018 

(обговорено та погоджено на засіданні погоджувальної ради від 11 липня 2018 року) 

 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

Питання включено до порядку денного ХІІ сесії 

9. 

дод. 

перелік 

2012 

(доопрацьований) 

(08.06.2018) 

перенесено 
розгляд на 
наступне 
засідання 

Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Кропивницького 
Кіровоградської області роздано депутатам 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища 



96. 

дод. 

перелік 

ІV зас. 

1995 

включено до п/д 

на ІV засіданні 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 29.01.2013     № 2231 («Про затвердження 
Тимчасового положення про порядок передачі (надання) земельних ділянок для гаражного будівництва на 
прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста Кіровограда»)   роздано депутатам 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища 

99. 

дод. 

перелік 

ІV зас. 

2005 

включено до п/д 

на ІV засіданні 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня2017 року № 830 «Про затвердження 
Програми розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» роздано депутатам 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища 

Пропонується включити до порядку денного ХІІ сесії 

(оприлюднено до 13.06.2018) 

1. 
1836 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської дитячої художньої школи імені О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту 
ХУДОЖНЬОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

2. 
1837 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської дитячої школи мистецтв та затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ 
МИСТЕЦТВ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

3. 
1838 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ 
ШКОЛИ № 1 ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

4. 
1839 

(13.04.2018) 

Про перейменування КЗ «Кіровоградська музична школа № 2 ім. Ю.С.Мейтуса» та затвердження Статуту КЗ 
«МУЗИЧНА ШКОЛА № 2 ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

5. 
1840 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 3 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

6. 
1841 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 4 та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

7. 
1842 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградської міської централізованої бібліотечної системи та затвердження Статуту 
МІСЬКОЇ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

8. 
1843 

(13.04.2018) 

Про перейменування комунального закладу «Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-
Карого» та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ 
І.К.КАРПЕНКА-КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

9. 
1844 

(13.04.2018) 

Про перейменування Кіровоградського музею музичної культури  та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО» у новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 



10. 
1845 

(13.04.2018) 

Про перейменування комунального закладу «Кіровоградський художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна» та 
затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА» у 
новій редакції 

Чорна Н.М., 

заступник начальника відділу культури і туризму 

11. 
1997 

(30.05.2018) 

Про передачу майна військовій частині А0680 

Копецький Ю.Б., 

т.в.о. завідувача сектора з мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

12. 

1888 

(доопрацьований) 

(18.05.2018) 

Про внесення змін до рішення 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 

13. 

1886 

(доопрацьований) 

(17.05.2018) 

Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління житлово-комунального господарства 

14. 
1879 

(15.05.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

15. 
1883 

(16.05.2018) 

Про продовження терміну дії Програми «місцевих стимулів» для працівників охорони здоров'я 

Кудрик Л.М., 

заступник начальника управління охорони здоров'я 

16. 
2008 

(05.06.2018) 

Про впровадження пілотного проекту щодо організації електронних торгів (конкурсів) на право оренди комунального 
майна з використанням електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної власності 

17. 
2015 

(08.06.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2774 «Про затвердження 
Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради на 2014-2018 роки» 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

18. 
2016 

(08.06.2018) 

Про затвердження умов оплати праці посадових осіб Міської ради міста Кропивницького 

Господарикова О.П., 

начальник відділу бухгалтерського обліку 

19. 
2017 

(11.06.2018) 

Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по 
зору 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

20. 
2018 

(11.06.2018) 

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 управління соціальної підтримки населення 

21. 
2019 

(11.06.2018) 

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» 

Балакірєва С.М., 

начальник відділу кадрової роботи 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Переліки та матеріали роздано депутатам перед І та ІV засіданнями 29.03.2018 та 05.06.2018 



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

 

 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

ПРОПОЗИЦІЇ 

до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання VІІІ засідання 06.09.2018 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

Пропонується включити до порядку денного ХІІ сесії 

оприлюднено до 08.08.2018  (за 20 робочих днів до розгляду на сесії) 

1.

 Про депутатські запити депутатів міської ради 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

2.
2031 

(02.07.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.01.2016 № 44 («Про затвердження Графіка прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради сьомого скликання в громадських приймальнях депутатів») 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

3.

 

Про результати діяльності Кіровоградської місцевої прокуратури на території міста Кропивницького за підсумками І 
півріччя 2018 року 

Прокопчук Д.В., 

керівник Кіровоградської місцевої прокуратури 

4.
2022 

(15.06.2018) 

Про розгляд висновку громадської антикорупційної експертизи 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 
начальник управління економіки 

5.
2024 

(15.06.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1560 «Про 
затвердження Програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-
2020 роки» 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 
начальник управління економіки 

6.
2029 

(27.06.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1422 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

Паливода А.А, 

директор департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій - 
начальник управління економіки 



7.
2033 

(06.07.2018) 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кропивницького» 

Балакірєва С.М., 

начальник відділу кадрової роботи 

8.
2026 

(15.06.2018) 

Про передачу майна військовій частині А1840 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора з мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

9.
2034 

(13.07.2018) 

Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в  м. Кропивницькому у жилі будинки 

Мездрін В.М., 

начальник управління містобудування та архітектури 

10.

2027 

(доопрацьований) 

(18.06.2018) 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» та затвердження його Статуту 

Савченко Т.М., 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

11.

2066 

(доопрацьований) 

(02.08.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку 
дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017 - 2021 роки» 

Савченко Т.М., 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

12.

2067 

(доопрацьований) 

(02.08.2018) 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року 
№ 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста 
Кропивницького на 2017-2021 роки» 

Савченко Т.М., 

заступник начальника Головного управління житлово-комунального господарства 

13.
2072 

(03.08.2018) 

Про забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2018-2019 роки 

Таран А.В., 

заступник директора 

 ДП «Кіровоградтепло» 

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

14.

2032 

(доопрацьований) 

(04.07.2018) 

Про затвердження передавального акту та перейменування загальноосвітньої школи 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

15.
2069 

(02.08.2018) 

Про затвердження істотних умов договору енергосервісу 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

16.
2013 

(07.06.2018) 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР» 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 



17.

2035 

(доопрацьований) 

(18.07.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження 
Програми розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

18.
2036 

(19.07.2018) 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства   «Амбулаторія загальної практики-сімейної 
медицини» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

19.
2037 

(19.07.2018) 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

20.
2038 

(19.07.2018) 

Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

21.

2039 

(доопрацьований) 

(20.07.2018) 

Про затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» на баланс комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

22.

2040 

(доопрацьований) 

(20.07.2018) 

Про затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

23.

2041 

(доопрацьований) 

(20.07.2018) 

Про затвердження передавального Акту майна з балансу комунального закладу «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» на баланс комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2  м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров'я 

24.

2065 

(доопрацьований) 

(01.08.2018) 

Про реорганізацію державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 Міністерства охорони 
здоров'я України» шляхом перетворення у комунальний заклад «Медико-санітарна частина м. Кропивницького» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони здоров’я 

25.

2070 

(доопрацьований) 

(03.08.2018) 

Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення поховання 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної підтримки населення 

26.
2071 

(03.08.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської  міської ради від 21 листопада  2017 року № 1226 «Про звільнення від 
сплати державного мита» 

Тимоховська Т.М., 

начальник управління з питань захисту прав дітей 



27.

2073 

(доопрацьований) 

(06.08.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

Ксеніч В.М., 

начальник управління капітального будівництва 

28.
2042 

(24.07.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1430 «Про 
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 
роки» 

Вергун О.С., 

начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

29.

1884 

(доопрацьований) 

(16.05.2018) 

Про затвердження Програми фінансової підтримки органів самоорганізації населення м. Кропивницького на 2018-
2020 роки 

Цертій О.М., 

депутат міської ради 

Питання включено до порядку денного ХІІ сесії 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Переліки та матеріали роздано депутатам перед ІV засіданням 05.06.2018 

(99 питань, з них пункти 96, 99 (№ 1995, 2005) прийнято на VІІ засіданні) 

 

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

 

 


