
•  

ПРОЕКТ 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої 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 звіти голів постійних комісій Міської ради міста Кропивницького 

Пропозиція голів постійних комісій 

міської ради 

Гамальчук М.П. 

Линченко М.Д. 

Зайченко В.В. 

3.   

Про інформацію керівника ТОВ «Екостайл» з приводу ситуації, яка склалась 

із вивозом сміття в місті, відповідно до рішення Міської ради міста 
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2266 «Про депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.» 

Макаров С.О., 

директор ТОВ «Екостайл» 

4. 2671 

Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і чоловіків у житті 

місцевих громад 

Шамардіна К.О., 

голова МФО «Рівні можливості» 

5. 2437 

Про затвердження Положення про відділ з питань праці Міської ради міста 

Кропивницького у новій редакції 

Рибак М.А., 

начальник відділу з питань праці 



6. 2438 Про передачу майна 

Шишко О.М., 

начальник відділу з питань 

запобігання і виявлення корупції та 
взаємодії з правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

7. 2444 Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної оборони 

8. 2446 Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

9. 2696 Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

10. 2699 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

  

11. 

2450 

(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня 

швидкої медичної допомоги» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

12. 

2451 

(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Міський пологовий будинок з 
функціями перинатального центру ІІ рівня» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 



13. 

2457 

(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 
некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

14. 

2458 

(доопрацьований) 

Про припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

15. 

2459 

(доопрацьований) 

Про припинення комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 
некомерційне підприємство 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

16. 2453 

Про делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в 

районі вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. 

Кропивницькому 

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» 

Мездрін В.М., 

начальник управління 

містобудування та архітектури 

17. 2496 
Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в м. 

Кропивницькому у жилі будинки 

Мездрін В.М., 

начальник управління 

містобудування та архітектури 

18. 

2684 

(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 

січня 2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального 

господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 
2019 – 2021 роки» 

Білокінь С.В., 

начальник управління 

капітального будівництва 

19. 2445 
Про затвердження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнім рухом 

вулицями м. Кропивницького 

Савченко Т.М., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 



господарства 

20. 2447 

Про затвердження переліку гуртожитків державної та приватної форм 

власності, які попадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків» 

Савченко Т.М., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

21. 2673 

Про внесення доповнення 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., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

22. 2460 

Про затвердження Положення про департамент з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

23. 2448 
Про надання у 2019 році пільг щодо сплати державного мита за видачу певних 

видів документів 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління 

економіки 

24. 2441 Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2018 році 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 



інвестицій - начальник управління 

економіки 

25. 

  

2698 

(доопрацьований) 

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

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління 

економіки 

26. 2697 
Про встановлення ставок туристичного збору на території міста 

Кропивницького 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

27. 

2681 

(доопрацьований) 

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

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій - начальник управління 

економіки 

28. 2454 
Про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки 

Вовенко О.А., 

начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 



29. 2442 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 

15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки» 

Вовенко О.А., 

начальник управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища 

30. 

2685 

(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

31.   РІЗНЕ 

  

  

  

  

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

до проекту порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Учасники АТО (дозволи) 

1.   
2745 

Про надання Дорохтею О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Казанській 

2.   
2746 

Про надання Пєткову Ю.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Кропивницького, 46 

Учасники АТО (передача) 



3.   
2044 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО (Кухаренко, 6 п., 3 діл.) 

4.   
2747 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО (Віцинський, 5 п., 3 діл.) 

5.   
2748 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО (Мороз, 4 п., 3 заявн.) 

6.   
2749 Про передачу Половинці І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Петра Покаржевського, 12/31 

7.   
2618 

Про передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та 
СТ «Аграрник», діл. № 54) 

8.   
2464 Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 28 

9.   
2465 Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тарана, 26 

Приватний сектор (дозволи) 

10.   
2750 

Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Красноярській, 1 

11.   
2751 

Про надання Фоменко В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Гетьмана Сагайдачного, 130 

12.   
2462 

Про надання Баші Ю.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Чайковського, 26 

13.   
2463 

Про надання Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Гуляницького, 24 

14.   
2588 

Про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Народній, 77 

15.   
2596 

Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ентузіастів, 29 

16.   
2597 

Про надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Романа Майстерюка, 16-а 



17.   
2598 

Про надання Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Глобенка 

18.   
2599 

Про надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Володимира Івасюка, 24 

19.   
2600 

Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Криворізькій, 58 

Приватний сектор (передача) 

20.   
2752 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Соменко, 23 п., 21 діл.) 

21.   
2466 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Поривай, 28 п., 26 діл.) 

22.   
2602 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Сідловський, 33 діл.) 

23.   
2603 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (Гаврилюк, 8 діл.) 

24.   
2604 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам  (Паутов, 6 діл.) 

25.   
2620 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам (Недбалова, 23 п., 21 діл.) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

26.   
2609 

Про надання Міщенку М.В. дозволу на озроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Мотокросній (біля будинку № 77) 

27.   
1716 

Про надання Камборянц К.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній, 8 

28.   
2754 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам міста в 

садових товариствах   (Сидоренко, 9 п., 8 діл.) 

29.   
2614 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах (Прозоровська, 26 діл.) 

Гаражі (дозволи) 



30.   
2755 

Про надання ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 26-б 

31.   
2756 

Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80) 

32.   
2757 

Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Вокзальній (біля будинку № 64-а) 

  

33.   
2758 

Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Великій Перспективній, 11-м 

34.   
2759 

Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
площі Дружби Народів  (біля будинку № 3) 

35.   
2760 

Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Дворцовій (біля будинку № 29) 

36.   
2761 

Про надання Ярошенку Ю.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Комарова (біля будинку № 19) 

37.   
2762 

Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1) 

38.   
2469 

Про надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 72-в) 

39.   
2616 

Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Фортечному (біля будинку № 25) 

40.   
2647 

Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Єгорова (біля будинку № 6) 

41.   
2631 Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по вул. Архангельській, 11-к 

42.   
2638 

Про надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

Студентському бульвару (біля будинку № 4-а) 

43.   
2639 

Про надання Мамренко С.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова (ГК «Горняк») 



44.   
2692 

Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Училищному (біля будинку № 6) 

45.   
2169 

Про надання Туркіній Д.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Гагаріна, 3-р 

46.   
2168 

Про надання Туркіну А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Гагаріна, 3-с 

47.   
2158 

Про надання Сипливцю О.С дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (біля будинку № 8) 

48.   
2468 

Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 2)  (дружина загиблого учасника АТО) 

49.   
1732 

Про надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9) 

Гаражі (передача) 

50.   
2763 

Про передачу Копилу О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1) 

51.   
2764 Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29) 

52.   
2765 Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 8) 

53.   
2766 Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г 

54.   
2767 Про передачу Сніцар Л.П. у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1) 

55.   
2768 

Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а (Юрченко, 3 

діл.) 

56.   
2471 

Про передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Верхньої 
Биківської 

57.   
2194 Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (між буд. № 23 та № 25) 



58.   
2592 

Про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 19-а 
та № 21-а) 

59.   
623 Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 157) 

60.   
635 

Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку 

№ 13, корп. 1) 

61.   
2680 Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а 

62.   
2770 

Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для будівництва індивідуальних гаражів (Кірілов 6 п., 4 

діл.) 

Оренда (дозволи) 

63.   
2771 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Спренжина 

64.   
2772 

Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки біля перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського 

65.   
2773 

Про надання Касьяненку А.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 4-п 

66.   
2472 

Про надання Буковшину В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Смоленській, 2 

Оренда (передача) 

67.   
2774 Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 9-б 

68.   
2775 Про передачу ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» в оренду земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а 

69.   
2776 

Про передачу ЖБК ‟ПОЛІТ” в оренду земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях № 1, 2, 3, 

4 відповідно  вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33) 

70.   
2777 Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б) 

71.   
2467 Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6 



72.   
2474 

Про передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 62-

а (кафе) 

73.   
2475 Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної ділянки по вул. Декабристів, 20-а (офіс-магазин) 

74.   
2476 Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а (автостоянка) 

75.   
2477 Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 103-а (магазин) 

76.   
2479 

Про передачу ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ 

БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України   (для будівництва та 
обслуговування творчої майстерні 

Оренда (поновлення) 

77.   
2778 Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 6) 

78.   
2488 Про поновлення Константіновій Л.Б. договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 157 (офіс-магазин) 

79.   
2489 

Про поновлення Дежку О.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 66/44 (адміністративно-
торгові приміщення) 

80.   
2490 

Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки по вул. Садовій, 43 (для розміщення комплексу 
АЗС) 

81.   
2491 

Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 46    (для розміщення 

комплексу АЗС) 

82.   
2492 

Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору оренди земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33 (для 

розміщення спортивно-технічного підприємства) 

83.   
2493 

Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» договору оренди земельної ділянки по вул. Добровольського, 6-б 

  (для розміщення господарського двору з гаражними будівлями) 

84.   
2779 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (МП у формі ТОВ «Торгсервіс», 7 п., 4 

діл.) 

85.   
2780 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому (Смірнова, 6 п., 3 діл.) 



Суборенда (дозволи) 

86.   
2796 

Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

по м. Кропивницькому 

Постійне користування (дозволи) 

87.   
2615 

Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту Винниченка 

88.   
2781 

Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29 

89.   
2714 

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Інженерів 

90.   
2732 

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 86-а 

91.   
2480 

Про надання КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Пугачова, 
2 (розміщення еколого-натуралістичного центру) 

92.   
2481 

Про надання Кіровоградській районній державній лікарні ветеринарної медицини  дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Бобринецький шлях, 6 (розміщення 

державної ветеринарної лікарні) 

93.   
2675 

Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 

СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Преображенській, 88  (розміщення станції переливання крові) 

Постійне користування (передача) 

94.   
2782 

Про передачу Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. 

Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького в постійне користування  земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 71/24 

95.   
2482 

Про передачу КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ М. КІРОВОГРАДА» у постійне користування земельної ділянки 

по вул. Габдрахманова, 5 (розміщення лікувальних закладів) 

Постійне користування (затвердження) 



96.   
2483 

Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Братиславська, 9 (для розміщення постійної діяльності 
Збройних Сил України) 

Зміна цільового призначення (дозволи) 

97.   
2783 

Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Братиславській, 7-в  (біля заводу «Гідросила») 

98.   
2784 

Про надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 11-б 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

99.   
2487 

Про зміну Катеринич Н.М. цільового призначення земельної ділянки по  вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18) (з 
«для розміщення торговельного кіоска» на «для будівництва та обслуговування магазину») 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

100. 
2785 

Про затвердження КП «Теплоенергетик» технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Енергетиків, 20 

101. 
2786 

Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної 
ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 

Аукціони (дозволи) 

102. 
2788 Про затвердження земельної ділянки по вул. Аджамській, право оренди на яку набувається на аукціоні 

103. 
2485 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля розвантажувального майданчику ринку 

«Полтавський»), право оренди на яку набувається на аукціоні (для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі) 

104. 
2486 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля магазину «АТБ-маркет»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

105. 
1534 Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г, право оренди на яку набувається на аукціоні 

106. 
Дію рішення 

зупинено  

розпорядженням 

міського голови 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (біля будинку № 40),право оренди на яку набувається на 
аукціоні 



від 11.02.2019 

№ 25-р 

107. 

рішення 

зупинено  

розпорядженням 

міського голови 

від 11.02.2019 

№ 24-р 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 15), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

108. 
2268 

Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому (біля АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 

109. 
2683 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

110. 
2702 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України (біля автостоянки), право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

111. 
2267 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (між будинками № 24 та № 26), право власності на яку 

набувається на аукціоні 

Викуп (дозволи) 

112. 
2678 

Про надання дозволу  на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

скверу «Центральний») (для розміщення торговельного павільйону) 

113. 
2791 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30 

114. 
2792 

Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Преображенській, 88-б 

115. 
2794 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а 

Продаж 

116. 
2795 Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 5 

117. 
2494 

Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 5-а, на конкурентних засадах 

(земельних торгах)   (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, ринок) 



Відмови 

118. 
2797 

Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (Боєва, 22 

п., 21 заявн.) 

Внесення змін 

119. 
2798 

Про внесення змін до рішення міської ради від 10.10.2017 року № 1151 (КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 

ВІДДІЛ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО, заміна площі 1,645 га на площу 2,775 га) 

120. 
2799 Про внесення змін до рішення міської ради від 14.07.2015 № 4304 (ТОВ «ЛАСКА-КІРОВОГРАД», зміна площі) 

121. 
2800 

Про внесення змін до рішення міської ради від 07.12.2011 року№ 1069 (управління освіти Міської ради міста 
Кропивницького, зміна площі) 

122. 
2594 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 27.11.2018 № 2053  (зміна угідь) 

123. 
2677 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29.03.2011 № 423 (виключення пукту 3»укладання договору оренди 

протягом 6 місяців) 

124. 
2802 Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького (технічні помилки) 

125. 
2815 Про внесення змін до рішення міської ради від 07.04.2017 № 958 (щодо сплаченого розміру авансового внеску) 

Інше 

126. 
2595 Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Кропивницького 

127. 
  РІЗНЕ 

  

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

  

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 



до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

ІІ засідання  07.05.2019 

станом на 26.04.2019 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.   
  

Про депутатські запити депутатів міської ради 

зареєстровано 2 запити - Бєжан М.М., Волков І.В. 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

Пропонується включити до порядку денного ХV сесії 

(оприлюднено до 04.04.2019) 

2.   

2427 

(доопрацьований) 

(18.12.2018) 

Про безоплатну передачу завершених будівництвом зовнішніх водопроводів у 

спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської області 

Білокінь С.В., 

начальник управління 

капітального будівництва 

3.   

2840 

(доопрацьований) 

(22.03.2019) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2276 «Про затвердження Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 
соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

Білокінь С.В., 

начальник управління 

капітального будівництва 

4.   
2709 

(22.02.2019) 

Про затвердження напрямів діяльності та заходів, що будуть виконуватись 

виконавчими органами місцевого самоврядування та комунальними 

підприємствами міської ради в сфері пожежної та техногенної безпеки на 2019-

2021 роки 

Коваленко С.М., 

начальник управління з питань 



надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

5.   

2878 

(доопрацьований) 

(01.04.2019) 

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 

6.   
2839 

(21.03.2019) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік» 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового 

управління 

7.   
2717 

(25.02.2019) 

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРОПИВНИЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР» у новій редакції 

Назарець А.Ф., 

начальник управління культури і 
туризму 

8.   
2722 

(28.02.2019) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку м. Кіровограда на період 

до 2020 року» 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій - начальник 

управління економіки 

9.   
2864 

(28.03.2019) 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 
Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки за 
2018 рік 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій - начальник 

управління економіки 

10.   
2710 

(21.02.2019) 

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 



11.   

2715 

(доопрацьований) 

(22.02.2019) 

Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

дитячої міської поліклініки № 1 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

12.   

2716 

(доопрацьований) 

(22.02.2019) 

Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом перетворення 

комунального закладу «Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда» 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

13.   

2719 

(доопрацьований) 

(27.02.2019) 

Про затвердження істотних умов енергосервісного договору 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

14.   
2803 

(06.03.2019) 

Про затвердження передавального акту 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

15.   
2828 

(19.03.2019) 

Про затвердження істотних умов енергосервісного договору за об’єктом – дитяча 
міська поліклініка № 1 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

16.   

2854 

(доопрацьований) 

(25.03.2019) 

Про затвердження передавального акту 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

17.   
2855 

(доопрацьований) 
Про затвердження передавального акту 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 



(25.03.2019) 

18.   
2735 

(04.03.2019) 

Про скасування рішення Міської ради міста Кропивницького від 12.07.2018 № 

1750 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель міста Кропивницького Кіровоградської області» 

Цертій О.М., 

депутат міської ради 

19.   

2299 

(доопрацьований) 

(24.10.2018) 

Про встановлення транспортного податку на 2020 рік 

Житник В.П., 

начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

20.   
2826 

(15.03.2019) 

Про звільнення осіб з інвалідністю I та II груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами 

Житник В.П., 

начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

21.   
2838 

(20.03.2019) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2295 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції)» 

Житник В.П., 

начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

22.   

2829 

(доопрацьований) 

(20.03.2019) 

Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності м. Кропивницького, 

які підлягають приватизації 

Колюка О.С., 

начальник управління 

комунальної власності 

23.   
2841 

(22.03.2019) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 листопада 2005 року № 1567 

«Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

м. Кіровограда приміщення по вул. Гоголя, 28» 

Колюка О.С., 

начальник управління 

комунальної власності 

24.   
2857 

(27.03.2019) 

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 

2005» у новій редакції 

Савченко Т.М., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 



25.   

2672 

(доопрацьований) 

(05.02.2019) 

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., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

26.   

2842 

(доопрацьований) 

(22.03.2019) 

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» 

Савченко Т.М., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

27.   
2863 

(28.03.2019) 

Про затвердження Програми відшкодування частини суми (тіла) кредитів, 

залучених ОСББ, ЖБК міста Кропивницького на впровадження енергоефективних 

заходів у багатоквартирних житлових будинках, на 2019-2022 роки 

Савченко Т.М., 

т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-

комунального господарства 

28.   
2843 

(04.04.2019) 

Про внесення змін до Комплексної схеми розміщення архітектурних типів 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. 

Кропивницькому 

Мездрін В.М., 

начальник управління 

містобудування та архітектури 

29.   
2844 

(27.03.2019) 

Про внесення змін до Генерального плану міста Кіровограда (Кропивницького) та 
Плану зонування території міста Кіровограда (Кропивницького)      ??? 

Мездрін В.М., 

начальник управління 

містобудування та архітектури 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

включені до порядку денного ХV сесії 

Перелік та 126 проектів рішень роздано депутатам перед І засіданням 19.03.2019 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Продовження розгляду питань  з  п. 10  (проект № 2750) 



30.   
  РІЗНЕ 

 

                                                                                                                                                                                            ПРОЕКТ 

  

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання ІІІ засідання  11 червня 2019 року 

  

                                                                                                                                                               станом на 05.06.2019 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.   
  Про депутатські запити депутатів міської ради 

Табалов А.О., 

секретар міської ради 

Пропонується включити до порядку денного ХV сесії 

(оприлюднено до 14.05.2019) 

2.   
2926 

(08.04.2019) 

Про найменування вулиць у садівничому товаристві «ім. Тимірязєва» 

Назарець А.Ф., 

начальник управління культури і 
туризму 



3.   
2927 

(11.04.2019) 

Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної 

оборони 

4.   
2928 

(11.04.2019) 

Про передачу майна військовій частині А1840 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної 

оборони 

5.   
2929 

(11.04.2019) 

Про передачу майна військовій частині А0680 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної 

оборони 

6.   
2968 

(19.04.2019) 

Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної 

оборони 

7.   
3017 

(13.05.2019) 

Про передачу майна 

Лєвашов В.В., 

завідувач сектора мобілізаційної 
роботи та територіальної 

оборони 

8.   
2930 

(11.04.2019) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік» 

Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового 

управління 

9.   
2931 

(12.04.2019) 

Про затвердження Положення про спеціалізовану інспекцію Міської ради міста 
Кропивницького в новій редакції 

Брюховецький О.Г., 

заступник начальника 



спеціалізованої інспекції 

10.   
2933 

(16.04.2019) 

Про деякі питання утримання зелених насаджень у місті Кропивницькому 

Цертій О.М., 

депутат міської ради 

11.   

2980 

(23.04.2019) 

регуляторний 

акт 

Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у м. Кропивницькому на 2020 

рік 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій - начальник 

управління економіки 

12.   

2981 

(23.04.2019) 

регуляторний 

акт 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне 
від земельної ділянки, на 2020 рік 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій - начальник 

управління економіки 

13.   

3007 

(07.05.2019) 

регуляторний 

акт 

Про затвердження Положення про порядок розміщення та перебування сезонних 

об’єктів торгівлі на об’єктах благоустрою комунальної власності з використанням 

їх окремих елементів на території міста Кропивницького 

Морква М.О., 

директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі 
та інвестицій - начальник 

управління економіки 

14.   
3010 

(10.05.2019) 

Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до Голови 

Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 
незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького 

Макарук О.О., 

начальник управління охорони 

здоров’я 

15.   
3025 

(13.05.2019) 

Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького 

                        від 15 лютого 2018 року № 1405, 1407 («Про затвердження Міської 

програми “Молодь” на 2018- 2020 роки», «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки») 

Колодяжний С.О., 

начальник управління молоді та 
спорту 

16.   2984 Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 «Про 

затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

Вовк Ю.М., 



(доопрацьований) 

(25.04.2019) 

категорій населення міста на 2017-2019 роки» начальник управління соціальної 
підтримки населення 

17.   

3026 

(доопрацьований) 

(14.05.2019) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 759 «Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 
операції, операції Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей 

на 2017-2019 роки» 

Вовк Ю.М., 

начальник управління соціальної 
підтримки населення 

18.   
3001 

(02.05.2019) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441 («Про 

делегування прав замовника комплексної електрифікації територій в районі 

вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому ТОВ 

«Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія») 

Мартинова І.В., 

т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

19.   
2816 

(12.03.2019) 

Про утворення департаменту надання адміністративних послуг Міської ради міста 
Кропивницького 

Шевченко А.О., 

начальник управління 

адміністративних послуг 

  

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

Пропонується включити до порядку денного ХV сесії 

  

ІІІ засідання  11 червня 2019 року 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Учасники АТО (дозволи) 



1.   
2865 

Про надання Буземському О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:053:0139) 

2.   
2686 

Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. 

Азовському (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:009:0103) 

3.   
2934 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО   (5 

п., 4 діл.) 

Учасники АТО (передача) 

4.   
2814 Про передачу Столярчуку О.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки  по вул. Ялтинській 

5.   
2869 Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66) 

6.   
3013 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (4 п.) 

7.   
2935 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (6 п.) 

Приватний сектор (дозволи) 

8.   
2723 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (5 п., 4 

діл.) 

9.   
2122 

Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 

будинком № 1-а  по проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по пров. Філатова 

10.   
2887 

Про надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Ковпака, 4 

11.   
2866 

Про надання Марчук І.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Гетьмана Сагайдачного (біля будинку № 100) 

12.   
2867 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (5 п., 4 

діл.) 

13.   
2985 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (5 п., 4 

діл.) 

14.   
2938 

Про надання Овдію І.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20 



Приватний сектор (передача) 

15.   
2726 Про передачу Валюкас Л.Е. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку № 37) 

16.   
2724 Про передачу у спільну часткову та сумісну власність земельних ділянок громадянам (14 п.) 

17.   
2725 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (12 п.) 

18.   
2846 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (11 п.) 

19.   
2939 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (24 п.) 

Садові товариства (дозволи) 

20.   
2607 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах  (27 п.) 

Садові товариства (передача) 

21.   
2612 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівницькому товаристві «Дружба» (13 п.) 

22.   
2613 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві «Аграрник»  (13 п.) 

23.   
2614 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (28 п.) 

Гаражі (дозволи) 

24.   
2959 

Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля стадіону ЗОШ № 20) 

25.   
2885 

Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам (4 діл., 5 

п.) 

26.   
2955 

Про надання Пантюхіну А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Кропивницького (біля будинку № 14) 

27.   
2648 

Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 

Архітектора Паученка (біля будинку № 66) 



Гаражі (передача) 

28.   
2808 

Про передачу Опрі К.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22)  

(учасник АТО) 

  

29.   
2809 

Про передачу Шерстюку Є.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп. 1)  (учасник АТО) 

30.   
2811 

Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 

1)  (учасник АТО) 

31.   
3032 Про передачу Ларіній Д.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

32.   
3012 Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16 

Оренда (дозволи) 

33.   
2822 

Про надання ТОВ «Фірма «Газда» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки  в оренду по вул. Кримській, 74 

34.   
2859 

Про надання ТОВ «Кіровоградське АТП-1101» дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14 

35.   
2860 

Про надання Загороднюк А.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду по вул. Лінія 10-а, 54-а 

36.   
2703 

Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Преображенській, 18-а 

37.   
2704 

Про надання Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 16-х 

Оренда (передача) 

38.   
2739 Про передачу ТОВ «Ласка»  в оренду земельної ділянки  по пров. Цеховому, 4-а 

39.   
3037 

Про затвердження ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД» технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 25 та передача її в оренду 



Оренда (поновлення) 

40.   
2820 Про поновлення договорів  оренди земельних ділянок    (7 п.) 

41.   
2861 Про поновлення договорів  оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому   (5 п.) 

Оренда (припинення) 

42.   
2737 Про припинення ТОВ «Домініон-К» права користування земельною ділянкою по вул. Академіка Корольова, 13 

43.   
2862 Про припинення КП «Теплоенергетик» права користування земельною ділянкою по вул. Енергетиків, 20 

Аукціони (затвердження) 

44.   
2279 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Покровській (біля будинку № 4-а) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

  

45.   
2281 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський м’ясокомбінат») та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Викуп (дозволи) 

46.   
3009 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г 

47.   
3008 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 

Продаж 

48.   
2744 

Про продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Космонавта Попова, 15-

г 

49.   
2823 Про продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 16-г 



50.   
2824 Про продаж Ларжевській Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Покровській, 50 

Відмови 

51.   
2979 Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж села Підгайці 

Внесення змін 

52.   
2876 Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького  (10 п.) 

53.   
2738 

Про внесення змін до рішення  міської ради  від 04.07.2013  № 2422  («Про поновлення договорів оренди земельних 

ділянок») 

  

 


