
                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тринадцятої 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.
2020 

(11.06.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про 
кількісний та персональний склад Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького сьомого скликання» 

Райкович А.П., 

міський голова 

3.

1867 

(доопрацьований) 

(03.05.2018) 

Про передачу майна 

Шишко О.М., 

начальник відділу з питань 
запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

4.
2099 

(19.09.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 
затвердження Міської програми профілактики та протидії злочинності «Безпечне 
місто» на 2017-2020 роки» 

Шишко О.М., 

начальник відділу з питань 
запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

5.
2097 

(18.09.2018) 

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 

6.
2064 

(25.07.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого 2016 року № 
63 «Про затвердження Програми інформатизації та електронного самоврядування 
«Електронне місто» на 2016-2018 роки» 

Бабаєва О.В., 

начальник відділу інформаційно-



комп’ютерного забезпечення 

7.
2079 

(27.08.2018) 

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 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

8.
2082 

(31.08.2018) 

Про звільнення від сплати земельного податку на 2019 рік 

Владов Р.П., 

начальник управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

9.
2088 

(06.09.2018) 

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 

10.
2106 

(25.09.2018) 

Про затвердження Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2019 рік 

Паливода А.А., 

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

економіки 

11.
2089 

(07.09.2018) 

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., 

начальник управління 
адміністративних послуг 

12.

2090 

(доопрацьований) 

(07.09.2018) 

Про затвердження передавальних актів 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та 
спорту 

13.
2091 

(17.09.2018) 

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

Масло Л.Я., 

начальник управління апарату міської 
ради 



14.

 
Про готовність підприємств до початку опалювального сезону 2018-2019 років 

Гармаш В.П., 

директор ДП «Кіровоградтепло» 

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

 

Чельник О.С., 

директор КП «Теплоенергетик» 

15.
2100 

(19.09.2018) 

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

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 

16.
2096 

(18.09.2018) 

Про створення комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» Міської ради 
міста Кропивницького», «Інклюзивно-ресурсний центр № 2» Міської ради міста 
Кропивницького», «Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради міста 
Кропивницького» 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

17.
2098 

(18.09.2018) 

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 

18.
2080 

(30.08.2018) 

Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних майнових комплексів 
комунальних підприємств територіальної громади міста Кропивницького після 
припинення або розірвання договору оренди 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 
власності 

19.
2101 

(19.09.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 
року № 1188 «Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності м. 
Кропивницького, які підлягають приватизації» 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 
власності 

20.
2102 

(19.09.2018) 

Про деякі питання, пов’язані з приватизацією об’єктів, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Кропивницького 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 
власності 

21. 2103 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 
року № 1595 «Про припинення комунального закладу «Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

Макарук О.О., 



(доопрацьований) 

(20.09.2018) 

некомерційне підприємство» начальник управління охорони 
здоров'я 

22.

2104 

(доопрацьований) 

(20.09.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 
року № 1596 «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 

23.

2105 

(доопрацьований) 

(20.09.2018) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 
року № 1597 «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 

24.
2109 

(04.10.2018) 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 2017 року 
№ 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров’я м. 
Кропивницького на 2017-2020 роки» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 
здоров'я 

25.

2298 

(регуляторний 
акт) 

(07.09.2018) 

Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб'єктами господарювання (крім закладів 
ресторанного господарства) у визначений час доби в межах міста Кропивницького 

Смаглюк М.О., 

начальник юридичного управління 

26.
2107 

(25.09.2018) 

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») 

Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

27.
2112 

(08.10.2018) 

Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції газети 

Якунін С.В., 

начальник відділу по роботі із 
засобами масової інформації 

28.
2092 

(17.09.2018) 

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» 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 

29. 2093 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 763 
«Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

Кухаренко В.І., 



(17.09.2018) комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 

30.
2094 

(17.09.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 12 липня 2018 року № 1765 «Про 
затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень у місті 
Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

Кухаренко В.І., 

начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

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

Оренда (дозволи) 

31.
2048 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Районній, 10  (розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної енергії) 

32.
2049 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Руслана Слободянюка, 213-б   (розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної енергії) 

33.
2051 

Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 102 (розміщення 
підприємства) 

34.
2052 

Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Курганній, 58   (розміщення цеху лінійно-кабельних 
споруд) 

35.
2196 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по пров. Аджамському, 6-а   (розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об’єктів передачі електричної енергії (ПЛ-10 кВ від ПС «УПТК» 35/10 кВ) 

36.
2197 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по м. Кропивницькому   (вздовж пров. Сухомлинського, вул. Івана Сірка, пров. Курінного) 

37.
2198 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Верещагіна  (для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії) 

Оренда (передача) 

38.
2218 

Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду земельної ділянки на розі вулиць Полярної та Районного 
бульвару   (для будівництва розвантажувальної ТП від КТП-152) 

39.
2301 Про передачу ТОВ «ЛНК» в оренду земельної ділянки по вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища) 

Оренда (поновлення) 



40.
2223 

Про поновлення ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» договорів оренди земельних ділянок по 
м. Кропивницькому   (4 договори оренди) 

Постійне користування (дозволи) 

41.
1861 

Про надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дарвіна, 21/26  (для будівництва та обслуговування будівель органів державної 
влади та місцевого самоврядування) 

42.
1862 

Про надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дарвіна, 23, 25, 29  (для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування) 

43.
2057 

Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому   (вул. 
Пугачова, 2, вул. Андріївська, 89, вул. В’ячеслава Чорновола, 4 та вул. Фісановича, 19, розміщення 
гідрометеорологічних постів) 

44.
2058 

Про надання ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ № 1 дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Олени Журливої, 1  (розміщення пологового будинку № 1) 

45.
2232 

Про надання КЗ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1 
 (розміщення комунального закладу «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ  М. КРОПИВНИЦЬКОГО) 

 

46.
2234 

Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Гоголя, 66/50   (для 
розміщення Центру народної творчості) 

47.
2235 

Про надання Кропивницькому коледжу харчування та торгівлі дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Леоніда Куценка, 5  (для розміщення Кропивницького 
коледжу харчування та торгівлі) 

48.
2236 

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по м. Кропивницькому 

49.
2237 

Про надання Полтавському казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємству дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по проїзду Тінистому, 8 
  (для розміщення Кіровоградської дільниці) 

50.
2240 

Про надання ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву України дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по просп. Інженерів, 2   (розміщення комбінату хлібопродуктів № 2) 

51.
2241 

Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2  (для облаштування безперешкодного проїзду до 
транспортних воріт як службових автомобілів суду так і спеціалізованих автомобілів інших служб включаючи 
спеціалізовані автомобілі Національної гвардії України, які здійснюють доставку підсудних до приміщення суд) 



52.
2242 

Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2  (для розміщення 
апеляційного суду) 

53.
2243 

Про надання КП «Управління будинками Міської ради міста Кропивницького» дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 41/26  (розміщення адміністративних будівель) 

54.
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 

Постійне користування (передача) 

55.
2059 

Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по вул. 
Таврійській, 29/32 та вул. Преображенській, 103  (для розміщення комунальних закладів) 

56.
2245 

Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по вул. 
Комарова, 60  (для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комплексного типу для дітей з 
вадами опорно-рухового апарату «Оленка» № 22) 

57.
2247 Про передачу КП «Теплоенергетик» у постійне користування земельних ділянок по місту Кропивницькому 

58.
2248 

Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 
Кропивницькому  (вул. Покровська, 50-н, вул. Генерала Родимцева, 83-н, вул. Генерала Родимцева (біля заводу 
«Сегмент»), пров. Експериментальний, 2-б) 

59.
2249 

Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Короленка, 75/1  (для розміщення об’єктів інфраструктури ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД») 

60.
2250 

Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Генерала Родимцева, 83-р   (для розміщення об’єктів інфраструктури) 

61.
2251 

Про затвердження Державній установі «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова, 64 (для розміщення комплексу 
будівель лабораторного центру) 

62.
2252 

Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 2  (для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України) 

63.
2253 

Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3-б  (для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України) 

64.
2254 

Про затвердження Головному територіальному управлінню юстиції у Кіровоградській області проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 47  (для розміщення структурних підрозділів Головного 
територіального управління юстиції у Кіровоградській області) 

  
РІЗНЕ 

 

ПРОЕКТ 



ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ІІ засідання 27.11.2018 

(обговорено та погоджено на засіданні погоджувальної ради від 26 листопада 2018 року 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

      
1.  

Про інформацію начальника Кропивницького відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Кіровоградській області, відповідно до рішення Міської ради 
міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1789 «Про депутатський запит 
депутата Міської ради міста Кропивницького Демченка М.І.» 

Авдієнко Дмитро Олексійович, 

начальник Кропивницького відділу 
поліції Головного управління 

Національної поліції в 
Кіровоградській області 

2.

 

Про інформацію начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області 
Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до рішення 
Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 «Про 
депутатський запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького» 

Духно Володимир Миколайович, 

начальник управління захисту 
економіки в Кіровоградській області 
Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України 

3.

 

Про інформацію начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 
1788 «Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького» 

Рудненко Олександр Миколайович, 

начальник відділу 

розслідувань особливо тяжких 
злочинів слідчого управління 

Головного управління Національної 
поліції в Кіровоградській області 

Пропонується включити до порядку денного ХІІІ сесії 



(оприлюднено до 30.10.2018) 

4.
2294 

(12.10.2018 

Про передачу майна військовій частині А0680 

Лєвашов Віктор Володимирович, 

завідувач сектора з мобілізаційної 
роботи та територіальної оборони 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

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

Учасники АТО (дозволи) 

5. 
2115 

Про надання Ількевичу А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Богдана Хмельницього (біля будинку № 233) 

6. 
2342 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам 
АТО   (Штанько, 3 п., 2 діл.) (для будівництва та обслуговування жилого будинку) 

7. 
2343 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО   (Малина, 
7 п., 6 діл.) (для будівництва та обслуговування жилого будинку) 

Учасники АТО (передача) 

8. 
1378 Про передачу Вороному А.О. у власність земельної ділянки по пров. Алтайському 

9. 
2043 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Стоян, 10 п., 8 заявн.) (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

10. 
2116 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (Шмалько, 7 п., 5 заявн.) (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

11. 
2117 Про передачу Снєсарю В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Дорошенка (біля будинку № 9) 

12. 
2344 Про передачу Маковею П.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гвардійській, 19 

Приватний сектор (дозволи, вільні) 
13. 

2121 
Про надання Степаненку П.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на розі 
вулиць Сергія Сєнчева та Родникової 

14. 
2123 

Про надання Усатюк О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Луганській, 4-а 

Приватний сектор (дозволи, майно) 

15. 
2124 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (для 
будівництва житлового будинку та для ведення садівництва)   (Таборовець, 8 п.) 

Приватний сектор (передача) 



16. 
2045 Про передачу Андрєєву К.Є. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Кабардинському, 10 

17. 
2046 

Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (Нетребенко, 17 п., 15 діл.) (для будівництва 
та обслуговування жилого будинку) 

18. 
2125 Про передачу Кожановій О.А. у спільну часткову власність земельної ділянки по вул. Рязанській, 15 

19. 
2126 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (Шутько, 21 п.) 

20. 
2127 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Вихристенко, 25 п.) 

21. 
2129 Про передачу Аширбековій В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24 

22. 
2130 

Про передачу Шовенку І.О. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Філатова (ліворуч через одну ділянку від 
ділянки з кадастровим № 3510100000:05:056:0068) 

23. 
2131 Про передачу Мунтянову С.П. безоплатно у власність земельної ділянки по проїзду Євгена Березняка, 51 

24. 
2132 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Черніченко, 38 п,. 36 діл.) (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

25. 
2133 

Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам (Сегеда, 12 п., 10 діл.)   (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

26. 
2134 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Дудник, 47 п., 45 діл.) (для будівництва та обслуговування 
жилого будинку) 

27. 
2135 

Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам (Губський, 7 п., 5 діл.)  (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку+ садівництво) 

28. 
2136 

Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам (Лісовенко, 23 п., 21 діл.) (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

29. 
2137 

Про передачу Шаповалу Ю.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (між будинками № 2-з та 
№ 2) 

Індивідуальне садівництво (дозволи, вільні) 
30. 

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

31. 
1924 

Про надання Босонченко Н.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Херсонській, 54   (садівництво) 

32. 
1925 

Про надання Поповіченко О.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Мотокросній (біля будинку № 15) 



33. 
1926 

Про надання Гладкому О.В. та Гладкій Є.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького (біля будинку № 245) 

34. 
2138 

Про надання Маєвській В.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Курінному (біля будинку № 12) 

35. 
2139 

Про надання Осєтрову В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Південному (біля будинку № 10) (для індивідуального садівництва) 

36. 
2142 

Про надання Довбні В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Симона 
Петлюри (біля будинку № 9-а) (біля приватного житлового будинку) 

37. 
2144 

Про надання Дуднику І.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 
Домонтовича, 6 

38. 
2345 

Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Курінному (біля будинку № 29) 

Індивідуальне садівництво (передача, вільні) 
39. 

2145 Про передачу Тарасову О.Д. у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 9 

40. 
2146 

Про передачу Покрамовичу В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля земельної ділянки з 
кад. № 1510100000:46:368:0083) 

    41. 2147 Про передачу Москальцю В.С. у власність земельної ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 14) 

42. 
2148 Про передачу Хорзеєву О.О. у власність земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова 

43. 
2149 Про передачу Марусу І.М. у власність земельної ділянки по тупику Прирічному (біля будинку № 1) 

44. 
2150 Про передачу Яровенко Ю.В. у власність земельної ділянки по вул. Луганській (біля будинку № 2-в) 

45. 
2151 Про передачу Качану Ю.М. у власність земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10) 

Індивідуальне садівництво (дозволи в садових товариствах) 

46. 
1928 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 
товариствах (Щербатюк, 13 п., 12 діл.) 

47. 
1929 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 
товариствах (Шайков, 11 п., 10 діл.) 

48. 2140 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 
товариствах (Олейніченко, 4 п., 3 діл.) 

49. 
2141 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 
товариствах (Ворона, 10 п, 9 діл.) 

Індивідуальне садівництво (передача в садових товариствах) 



50. 
1930 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах (Шурапов, 8 п., 6 діл.) 

51. 
2152 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах (Саган, 7 п., 5 діл.) 

Гаражі (дозволи, власність) 

52. 
1728 

Про надання Плоховій Н.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Генерала Жадова (біля будинку 22, корпус 2) 

53. 
1729 

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

54. 
1932 

Про надання Тараненко Т.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Волкова (біля тролейбусного парку) 

55. 
1936 

Про надання Захарченку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 
Перемоги (біля ЗОШ № 20) (ліквідатор аварії на Чорноб. АС) 

56. 
1939 

Про надання Власовій С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Шевченка (біля будинку № 60-а) 

57. 
1944 

Про надання Шарандак Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Олексія Єгорова, 13 

58. 
1948 

Про надання Негруц Г.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Михайлівській (біля будинку № 41) 

59. 
2047 

Про надання Караушу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Пацаєва (біля земельної ділянки з кадастровий № 31510100000:37:316:0155) 

60. 
2154 

Про надання Автомоновій К.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Яновського (біля будинку № 159) 

61. 
2155 

Про надання Цирульнику М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 
років міліції (гаражний  кооператив «Гірник») 

62. 
2156 

Про надання Бродському О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Преображенській, 6-б 

    63. 2157 
Про надання Добровольському О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Можайського (біля будинку № 6)   (ветеран праці) 

64. 
2159 

Про надання Душкіній Л.Б. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олексія 
Єгорова (біля будинку № 13) 

65. 
2160 

Про надання Синиці П.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
Студентському бульвару (біля будинку № 12-а) 

66. 
2161 

Про надання Брезгалову Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Курганній (вздовж огорожі ПАТ «Радій») 



67. 
2164 

Про надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Великій Перспективній (біля будинку № 16/9)   (майно) 

68. 
2165 

Про надання Колосу О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а 
(біля будинку № 32) 

69. 
2166 

Про надання Соповій Т.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (у дворі будинку № 22/5) (інвалід ІІІ гр. по зору) 

70. 
2167 

Про надання Замедянській Н.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Шульгиних (біля будинку № 26/50) 

71. 
2170 

Про надання Барсегян А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Дворцова (у дворі будинку № 16/7) 

72. 
2172 

Про надання Яцуну Л.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Пожарського (біля будинку № 7) 

73. 
2173 

Про надання Волохову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1) 

74. 
2346 

Про надання Яблуновському А.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Перемоги (біля теплопункту) 

75. 
2347 

Про надання Смірнову С.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 
Коваленка (у дворі будинку № 9) (ліквідатор наслідків аварії на ЧАЄС) 

76. 
2348 

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

Гаражі (передача, власність) 

77. 
1953 Про передачу Сіговій Н.С. та Педченко Т.А. у власність земельної ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3) 

78. 
2177 Про передачу Мартиновій І.В. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4) 

79. 
2178 Про передачу Матвеєнку І.А. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18) 

80. 
2182 Про передачу Гордовому І.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63) 

81. 
2183 Про передачу Гордовій С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 63) 

82. 
2184 

Про передачу Цимбалу В.Д. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (у дворі житлового 
будинку № 55/77) 

83. 
2185 Про передачу Баланюку М.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32) 



84. 
2186 

Про передачу Луньовій Ю.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 
11/3) (син інвалід дитинства) 

85. 
2187 

Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 
20) (Медведєв, 7 п., 5 діл.) 

86. 
2189 

Про передачу кооперативу власників гаражів «ВІРАЖ» безоплатно у власність земельної ділянки по шосе 
Олександрійському (для розміщення та обслуговування гаражного кооперативу) 

87. 
2190 Про передачу Константинову Б.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а 

88. 
2191 Про передачу Нікітіну В.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) 

89. 
2192 Про передачу Нікітіній Т.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні) 

90. 
2193 Про передачу Германову Є.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка, 5-д 

91. 
2364 Про передачу Іванині І.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81) 

92. 
1733 Про передачу Салову В.М. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 2-а 

93. 
2365 Про передачу Тирличу О.Л. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20) 

94. 
615 Про передачу Притулі К. М. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14)  0,0030 га 

95. 
2366 Про передачу Фокіній Л.О. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинків № 10 та № 12) 

Оренда (дозволи) 

96. 
1273 

Про надання ТОВ «СІТІ ЛАЙН КОМПАНІ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-а 

97. 
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 

98. 
1742 

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

99. 
1960 

Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Леваневського, 2-г 

100.
2050 

Про надання ТОВ «Кіровоградська нафтова група» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Михайлівська, 39 



101.
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 

102.
2195 

Про надання ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Грузовий Двір, 13 

103.
2201 

Про надання ТОВ «СФ ТРЕЙД» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Кавалерійській, 19/26 (для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови) 

104.
2202 

Про надання Петушинському А.А. та Петушинській І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а (для розміщення адміністративно-побутового комплексу) 

105.
2203 

Про надання ТОВ «КРОНОС-ЛІДЕР» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Миру, 8 

106.
2204 

Про надання ТОВ «ЕЛІТ БУД ТЕХНОЛОГІЇ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Юрія Липи, 2-а   (для використання орендного приміщення під організацію проведення занять 
спортом) 

107.
2205 

Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Січовій   (для розміщення офісної будівлі) 

108.
2206 

Про надання Богдану А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Генерала Родимцева, 121-а   (для розміщення автомобільної бази) 

109.
2207 

Про надання Новікову М.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Пацаєва, 13   (для розміщення об’єкту торгівлі) 

110.
2209 

Про надання ПП «СТ-СЕРВІС» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 6-а (адміністративні приміщення) 

111.
2210 

Про надання ТОВ «УПК-ЄВРОПЛЮС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Аджамській, 13-а   (для розміщення та експлуатації АЗС) 

112.
2349 

Про надання Дударенко З.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 
Козацькому, 36 

113.
2350 

Про надання ТОВ «Ритуал-Кіровоград» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Соборній, 23-а 

114.
863 

Про надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Волкова, 26-б 

115.
2372 

Про надання ТОВ «ВЛАДЕН-В.Р.» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Варшавській, 98 

116.
2373 

Про надання Табаловій В.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій Перспективній, 76/80 

Оренда (передача) 



117.
1276 

Про передачу ПрАТ «Кіровоградське видавництво» КПДАК «Укрвидавполіграфія» в оренду земельної ділянки по просп. 
Промисловому, 2 

118.
1756 Про передачу ФОП Єгоян О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6 

119.
2211 

Про передачу Розгачову Я.О. в оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 33/38  (для розміщення адміністративно-
торговельного комплексу, кафе та топкової (перехід права власності на майно) 

120.
2212 

Про передачу Барбуну О.В. в оренду земельної ділянки по вул. Байкальській, 107-а  (для розміщення виробничих 
приміщень) 

121.
2213 Про передачу ТОВ «Ріал-Істейт» в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г  (супермаркет) 

122.
2214 Про передачу ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 60  (супермаркет) 

123.
2215 

Про передачу ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. Преображенська, 109  (для розміщення 
торговельного комплексу) 

124.
2216 

Про передачу Дзьомі С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-б   (для розміщення виробничої 
бази) 

125.
2217 Про передачу Воронцовій О.С. в оренду земельної ділянки по вул. Поповича, 1-к  (для розміщення виробничої бази) 

126.
2219 Про передачу ТОВ «ЛАДОК ПЛЮС» в оренду земельної ділянки по вул. Ельворті, 5  (для розміщення підприємства) 

127.
2351 Про передачу Очеретнюку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 29 

128.

126 

зупинено 
розпорядженням 
від 10.09.2018 

 № 20-р 

Про передачу ПП «ВОДОЛІЙ-ЦС» в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 31-л 

129.
2352 Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельної ділянки по вул. Авіаційній, 72/43 

130.
2353 Про передачу Романюку Р.О., Маклакову О.М. та Корнійчуку О.А. в оренду земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а 

131.
2354 Про передачу Черевку С.М. в оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 162 

Оренда (поновлення) 



132.
2220 

Про поновлення Радчук Н.Г. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 25)  (для розміщення 
торговельного кіоску) 

133.
2221 

Про поновлення Дзюбак Н.А. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г  (для розміщення 
торговельного кіоску) 

134.
2222 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому  (Пасічник, 12 п., 9 договорів оренди) 

135.
2225 

Про поновлення Добрянському І.А. договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській, 40   (розміщення закладу 
освіти) 

Оренда (припинення) 

136.
2226 

Про припинення Замші Н.М. права користування земельною ділянкою по пров. Гайдамацькому, 8 (житловий будинок, 
перехід права власності на майно) 

137.
2229 

Про припинення ФОП Вітряченку Л.Б. права користування земельною ділянкою по вул. Волкова (біля будинку № 10, корпус 1) 
  (у зв’язку зі встановленим дитячим майданчиком на орендованій земельній ділянці) 

138.
2230 

Про припинення Єременко Л.В. та Ковальовій Л.В. права користування земельною ділянкою по вул. Херсонській, 115/6 
  (індивідуальний житловий будинок) 

Постійне користування (дозволи) 

139.
2233 

Про надання АВТОМОБІЛЬНІЙ БАЗІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Полтавській, 22-
б   (розміщення автомобільної бази) 

Постійне користування (передача) 

140.
2355 

Про передачу ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» в постійне користування земельних ділянок по вул. Лесі Українки, 62-н та вул. 
Мінській, 114-а 

Постійне користування (припинення) 

141.
2371 Про припинення ОКП «Бібліотечний колектор» права користування земельною ділянкою по вул. Олега Ольжича, 44 

Аукціони (дозволи) 

142.
2266 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:41:342:0014), 
право оренди на яку набувається на аукціоні   (для розміщення автозаправної станції) 

143.
2356 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти магазину «АТБ-маркет»), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

Аукціони (затвердження) 

144.
2062 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 
засадах (земельних торгах) по вул. Тараса Карпи (біля будинку № 105/46) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

145.
2357 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних 
засадах (земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля ринку «Жемчуг») та включення до Переліку земельної ділянки, 



яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Викуп (дозволи) 

146.
1559 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 2-а 

147.
1985 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 31-а 

148.
2285 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 1 (торговельно-
побутовий комплекс з наданням послуг автотранспорту та автостоянки) 

149.
2286 

Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-а (розміщення 
автостоянки та СТО) 

150.
662 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Соборній, 27-в 

Продаж 

151.
2287 

Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-в 
  (торговельний павільйон) 

152.
2288 

Про продаж Горгоцу С.Л. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Добровольського, 22-в 
  (торговельний павільйон) 

153.
1305 Про продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Михайлівській, 35 

154.
2358 Про продаж Фундовній Л.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Садовій, 81-а 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

155.
1575 Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

156.
1577 Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2) 

157.
1992 Про зміну Близнюку М.Г. цільового призначення земельної ділянки по вул. Мінській, 78 

158.
1993 Про зміну Мдзінарашвілі Д.Г. та Мдзінарашвілі Д.К. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному 

159.
2262 

Про зміну Усанову В.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1) (з будівництва 
житлового будинку на будівництво та обслуговування паркінгів та автостоянок) 

160.
2263 

Про зміну Машковській Т.М. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1) (з будівництва 
житлового будинку на будівництво та обслуговування паркінгів та автостоянок) 

161.
2264 

Про зміну Кучмі М.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля хлібного кіоска)  (з «для 
розміщення кіоска по очищенню води» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі») 



162.
2359 

Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в  (з розміщення виробничих 
приміщень на розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 
електричної та теплової енергії) 

163.
2360 

Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки по вул. Ельворті, 2-в   (з розміщення виробничих 
приміщень на розміщення музейних закладів) 

164.
2361 Про зміну ПАТ «Ельворті» цільового призначення земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 1 

165.
2362 Про зміну Андрєєвій Ю.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а) 

Інвентаризація земель 

166.
2363 

Про надання ДП «Ремонтний завод радіотехнічного обладнання» дозволу на проведення інвентаризації земель по вул. 
Добровольського, 2 

Поділ земельних ділянок (дозволи) 

167.
2256 

Про надання Кіровоградському обласному краєзнавчому музею дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Кропивницького, 172/42 та вул. Кропивницького, 174 (для 
будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування) 

168.
2258 

Про затвердження ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ» 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на площі Дружби народів, 2 (розміщення учбового 
комплексу) 

169.
2259 

Про надання Кіровоградському кооперативному коледжу економіки і права ім. М.П. Сая дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 4 (розміщення гуртожитку, 
постійне користування) 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

170.
2260 

Про затвердження Вітряченку Л.Б. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по 
вул. Миколи Левитського, 18  (для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) 

Внесення змін 

171.
2290 Про внесення змін до рішень міської ради (15 п.) 

  
РІЗНЕ 

 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 



ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ІІІ засідання      19.12.2018 

(обговорено та погоджено на засіданні погоджувальної ради від 17 грудня 2018 року 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.

 

Про інформацію начальника управління захисту економіки в Кіровоградській області 
Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до рішення 
Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 «Про 
депутатський запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького» 

Духно Володимир Миколайович, 

начальник управління захисту 
економіки в Кіровоградській області 
Департаменту захисту економіки 
Національної поліції України 

2.

 

Про інформацію начальника відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого 
управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, 
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 
1788 «Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста Кропивницького» 

Рудненко Олександр Миколайович, 

начальник відділу 

розслідувань особливо тяжких 
злочинів слідчого управління 

Головного управління Національної 
поліції в Кіровоградській області 

Питання включено до порядку денного ХІІІ сесії 

3.

2324 

(доопрацьований) 

(16.11.2018) 

перенесено 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста Кропивницького 
сьомого скликання 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 



розгляд 

на наступне 
засідання 

Пропонується включити до порядку денного ХІІІ сесії 

(оприлюднено до 21.11.2018) 

4.
2302 

(25.10.2018) 

Про звіти депутатів міської ради перед виборцями 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

5.
2319 

(12.11.2018) 

Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2019 рік 
Табалов А.О., 

секретар міської ради 

6.
2333 

(20.11.2018) 

Про внесення змін та доповнень 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 

7.
2303 

(30.10.2018) 

Про затвердження Порядку виявлення безхазяйного майна та відумерлої спадщини на 
території міста Кропивницького 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 
власності 

8.
2313 

(09.11.2018) 

Про порядок використання коштів на охорону об’єктів культурної спадщини 

Колюка О.С., 

начальник управління комунальної 
власності 

9.
2309 

(07.11.2018) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня 2011 року № 
473 («Про затвердження Комплексної програми внесення змін до генерального плану 
міста Кіровограда (коригування генерального плану міста Кіровограда), 
розроблення картографічних матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній 
формі, плану зонування території міста Кіровограда та детального плану 
території міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній 
магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних вузлів з 
розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно – планувальних рішень)»)  на 

2018 

Мездрін В.М., 

начальник управління 
містобудування та архітектури 

10.
2310 

(07.11.2018) 

Про внесення змін до рішення 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 



11.

2311 

(доопрацьований) 

(07.11.2018) 

Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 20 грудня      2016 року 
№ 721 «Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в м. 
Кропивницькому на 2017 – 2020 роки»      на 2018 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та 
спорту 

12.

2315 

(доопрацьований) 

(09.11.2018) 

Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 
року № 1405, 1406, 1407, 1408 («Про затвердження Міської програми “Молодь” на 
2018-2020 роки», «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2018-2020 
роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 
2018-2020 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної програми 
реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2018-2020 роки»)       на 2018 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та 
спорту 

13.

2316 

(доопрацьований) 

(09.11.2018) 

Про звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати вартості адміністративної 
послуги, яка зараховується до бюджету міста Кропивницького 

 

Шевченко А.О., 

начальник управління 
адміністративних послуг 

14.
2317 

(12.11.2018) 

Про припинення дитячої міської поліклініки № 1 шляхом перетворення (реорганізації) у 
комунальне некомерційне підприємство 

 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 
здоров'я 

15.
2318 

(12.11.2018) 

Про припинення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 
шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 
здоров'я 

16.
2297 

(23.10.2018) 

Про створення КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 
здоров'я 

17.
2320 

(13.11.2018) 

Про передачу майна 

Шишко О.М., 

начальник відділу з питань 
запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими органами 

18. 2321 Про перейменування шкіл   (КЗ “ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ПУШКІНА МІСЬКОЇ 
РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”,  КЗ “ЗАВАДІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”) 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 



(доопрацьований) 

(14.11.2018) 

19.

2322 

(доопрацьований) 

(14.11.2018) 

Про перейменування шкіл   (КЗ “БАЛАШІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО”,  КЗ “ЛЕЛЕКІВСЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО”) 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

20.

2323 

(доопрацьований) 

(14.11.2018) 

Про перейменування шкіл   (КЗ “ГІМНАЗІЯ ІМЕНІ ОЛЕНИ ЖУРЛИВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”,  КЗ “КОЗАЦЬКА ГІМНАЗІЯ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 
КРОПИВНИЦЬКОГО”) 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

21.

2335 

(доопрацьований) 

(20.11.2018) 

Про затвердження Положення про конкурс на посаду директора комунальної установи 
«Інклюзивно-ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького» та Положення про 
конкурс на посаду педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно-
ресурсний центр» Міської ради міста Кропивницького» 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

22.

2336 

(доопрацьований) 

(21.11.2018) 

Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій в закладах освіти 
м. Кропивницького на 2019 рік 

Костенко Л.Д., 

начальник управління освіти 

23.

2337 

(доопрацьований) 

(21.11.2018) 

Про внесення змін 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 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Учасники АТО (передача) 

24. 
2393 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (4 пункти) (для будівництва та обслуговування жилого 
будинку) 

25. 
2394 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (5 пунктів) 



26. 
2395 

Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО  (3 пункти) (для будівництва та обслуговування жилого 
будинку) 

Приватний сектор (передача) 

27. 
2128 

Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  (6 пунктів) (для будівництва та обслуговування 
жилого будинку) 

28. 
2396 

Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам  (13 пунктів) (для будівництва та 
обслуговування жилого будинку) 

29. 
2397 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам  (4 пункти) 

30. 
2398 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (24 пункти) 

31. 
2399 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам   (5 пунктів) 

32. 
2400 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (34 пункти) 

33. 
2401 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам   (5 пунктів) 

34. 
2402 Про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16 

Індивідуальне садівництво (передача, вільні) 
35. 

2403 
Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної ділянки по пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)   (учасник 
АТО) 

Гаражі (дозволи, власність) 

36. 
2404 

Про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Дворцовій (біля будинку № 16/7) 

37. 
2405 

Про надання Ткачуку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 
Перемоги (біля будинку № 12, корп. 4) 

Гаражі (передача, власність) 

38. 
2406 Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) 

Оренда (дозволи) 

39. 
2407 

Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по 
вул. Харківській, 1 

Оренда (передача) 



40. 
2408 Про передачу ТОВ "ЕКОСТАЙЛ" в оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27 

41. 
2409 Про передачу ПП "УНІСБУД" в оренду земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-б 

42. 
2410 Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 33-б 

43. 
2411 Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Собрній, 3-а 

44. 
2412 Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-с 

45. 
1927 Про передачу Попелівському І.М. в оренду земельної ділянки по вул. Пацаєва, 21-б 

Оренда (припинення) 

46. 
2414 

Про припинення Желудченку С.М. права користування земельною ділянкою по 
вул. Вокзальній (біля будинку № 27) 

47. 
2415 

Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування земельною ділянкою по 
вул. Районний Бульвар, 65 

48. 
2228 Про припинення Довбні В.С. права користування земельною ділянкою по вул. Покровській, 1/73 

49. 
2227 Про припинення ФОП Куцову А.Г. права користування земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 1-а 

50. 
2231 Про припинення Поповій Ж.В. права користування земельною ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2 

Постійне користування (дозволи) 

51. 
2416 

Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ» 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Шевченка, 54 

Постійне користування (передача) 

52. 
2417 

Про передачу управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по місту 
Кропивницькому   (14 пунктів, 12 ділянок) 

53. 
2418 

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній, 56 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

54. 
1577 Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2) 

Продаж 



55. 
2419 

Про продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
шосе Олександрійському, 2-а 

Земельні сервітути 

56. 
2420 Про встановлення земельного сервітуту по  вул. Ельворті, 1-в 

Внесення змін 

57. 
2421 

Про внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 № 1076  («Про надання Держсільгоспінспекції в Кіровоградській 
області дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Покровській, 8»)   (заміна на ДП «ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І 
ЕКСПЕРТИЗИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ») 

  
РІЗНЕ 

 


