
                            ПРОЄКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

четвертої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
 

№ 

з/п 

№ реєстрації 

проєкту 

рішення 
Назва питання 

Власне ім’я та прізвище, 

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка, 

секретар міської ради 

2.  178 
доопрацьований 

Про перейменування комунального підприємства «Елегант М» та 

затвердження Статуту в новій редакції 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

3.  179 
доопрацьований 

Про перейменування комунального підприємства «Ринково-побутові 

послуги» та затвердження Статуту в новій редакції 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

4.  310 
доопрацьований 

Про доповнення Плану діяльності Кропивницької міської ради з підготовки 

проєктів регуляторних актів на 2021 рік 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

5.  348 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста 

Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 

роки  за 2018-2020 роки 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

6.  396 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого        

2021 року № 98 «Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021–              

2023 роки» 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

7.  385 

Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, 

Міністра енергетики України стосовно діяльності Інгульської шахти ДП 

«СхідГЗК» 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

8.  292 
Про встановлення транспортного податку Віктор Житник, 

начальник управління транспорту 

та зв’язку 

9.  303 
Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Сергій Коваленко, 

начальник відділу з питань  надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30751-178-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31818-pr_rish_178_08-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30752-179-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31819-pr_rish_179_08-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31753-pr_rish_310_06-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32320-pr_rish_310_13-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31920-pr_rish_348_14-04-2021_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32159-pr_rish_396_30-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32150-385-20210429-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31516-pr_rish_292_22-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31668-pr_rish_303_31-03-2021.pdf


10.  304 
Про передачу майна Віктор Лєвашов, 

завідувач сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

11.  384 
Про передачу майна Віктор Лєвашов, 

завідувач сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

12.  305 
Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

13.  387 Про перейменування школи та комунального закладу Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

14.  327 
доопрацьований 

Про затвердження Статутів комунальних некомерційних підприємств у 

новій редакції (10 Статутів) 

Оксана Макарук, 
начальник управління охорони 

здоров’я 

15.  328 
Про затвердження об’єкта комунальної власності м. Кропивницького, який 

підлягає приватизації 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

16.  329 
Про внесення змін до рішення міської ради від 27 серпня 2019 року  

№ 2765 «Про перейменування вулиці міста Кропивницького» 

Анна Назарець, 
начальник управління  

культури і туризму 

17.  306 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 

«Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування 

на 2019-2021 роки» 

Оксана Бабаєва, 
начальник управління 

інформаційних технологій 

18.  308 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня           

2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

19.  311 
доопрацьований 

Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання у місті 

Кропивницькому на 2021 рік 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

20.  349 
доопрацьований 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради           

від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки» 

Тетяна Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

21.  386 

Про внесення змін до рішення міської ради 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» 

Сергій Білокінь,  
начальник управління капітального 

будівництва 

https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31634-pr_rish_304_30-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32081-pr_rish_384_26-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31644-pr_rish_305_30-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32126-387-20210429.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31789-327-20210407.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32270-pr_rish_327_11-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31809-pr_rish_328_08-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31832-pr_rish_329_25-03-2021_1.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31685-rish_306_01-04-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31811-31811-pr_rish_306_08-04-2021_1721.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31691-308-20210401.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32316-pr_rish_308_13-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31788-311-20210407.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32251-pr_rish_311_07-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32037-pr_rish_349_20-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32289-pr_rish_349_12-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32146-pr_rish_386_29-04-2021.pdf


22.  
397 

доопрацьований 

Про затвердження Положення про Кропивницький міський соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Юлія Вовк, 
директор департаменту соціальної 

політики 

23.  398 
доопрацьований 

Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр обліку та 

тимчасового перебування бездомних осіб 

Юлія Вовк, 
директор департаменту соціальної 

політики 

24.  399 
доопрацьований 

Про створення Комунального закладу «Кропивницький міський притулок 

для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі» 

Юлія Вовк, 
директор департаменту соціальної 

політики 

25.  400 
доопрацьований 

Про створення Комунальної установи «Кропивницький міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)»  Кропивницької міської ради 

Юлія Вовк, 
директор департаменту соціальної 

політики 

26.  

289 
доопрацьований 

 

регуляторний 

акт 

Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки комунальної 

власності міста Кропивницького 

Дмитро Татарко, 
заступник начальника юридичного 

управління 

27.  290 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 06.11.2018 № 1964                          

«Про уповноваження» 

Роман Лунгол, 
начальник управління земельних відносин 

та охорони навколишнього природного 

середовища 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

 

Доповідач – Лунгол Роман Станіславович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Учасники АТО, ООС та БД (дозволи) 

28.  42 
Про надання Коденцю С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Батальйонній, 28 

29.  151 
доопрацьований 

Про надання Пасічнику В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (навпроти земельної ділянки з кадастровим № 

3510100000:02:028:0339) 

30.  
140 

доопрацьований. 
Про надання Реп’яху С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

за адресою: вул. Героїв АТО, 70 

31.  

147 
доопрацьований  

Про надання Улановському Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (біля земельної ділянки з кадастровим  

№ 3510100000:02:028:0570) 

32.  
215 

доопрацьований 
Про надання Чернишову Є.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки за адресою: вул. Таврійська, 75 

33.  
230 

доопрацьований 
Про надання Афанасьєву М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в районі пров. Санаторного (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0017) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32206-397-20210430.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32261-397-20210509.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32207-398-20210430.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32262-398-20210509.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32208-399-20210430.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32263-399-20210509.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32209-400-20210430.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32264-400-20210509.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31365-289-20210312.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32252-pr_rish_289_07-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31460-290-20210317.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32285-pr_rish_290_12-05-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30104-pr_rish_42_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30758-151-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31536-151-20210324.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30755-140-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31535-140-20210324.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30555-147-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31467-pr_rish_147_18-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31253-pr_rish_215_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31621-215-20210329.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31271-pr_rish_230_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31680-230-20210401.pdf


34.  
345 Про надання Василенку О.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Профілакторному (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0085) 

35.  
346 Про надання Лубцову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Профілакторному (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:46:393:0084) 

36.  
135 

доопрацьований 
Про надання Пономаренку В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Сірка (навпроти будинку № 17) 

Учасники АТО/ООС та БД (передача) 

37.  
34 Про передачу Білецькому І.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олега Кошового (навпроти 

будинку № 18) 

38.  
145 

доопрацьований 
Про передачу Ількевичу А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького                 

(біля будинку № 233) 

39.  236 Про передачу Ткаченку А.П. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Героїв АТО, 5 

Приватний сектор (дозволи) 

40.  4432 

доопрацьований 

Про надання Рудій В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове 

41.  4293 
Про надання Волковій Г.Ф. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Каштановій, 33-в, смт Нове 

42.  4294 
Про надання Шараю І.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Народній 

43.  4338 
доопрацьований 

Про надання Зрівцю О.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Народній (біля будинку № 10) 

44.  4434 
доопрацьований 

Про надання Давиденко О.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Гетьмана Сагайдачного, 87-а 

45.  4476 
Про надання Непоменку О.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 31-в, смт Нове 

46.  4485 
доопрацьований 

Про надання Пастух Л.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Кленовій, 1-д, смт Нове 

47.  4532 
Про надання Куручековій Н.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Селище Миру, 41 

48.  4540 
Про надання Грінєвичу В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Каштановій, 35, смт Нове 

49.  4541 
доопрацьований 

Про надання дозволів на розроблення документацій із землеустрою громадянам  
(5 пунктів) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31878-pr_rish_345_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31879-pr_rish_346_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30753-135-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31534-135-20210324.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30096-pr_rish_34_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30553-145-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31067-145-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31278-pr_rish_236_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29111-pr_rish_4432_30-09-2020.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31019-pr_rish_4432_22-02-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28295-4293-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28296-4294-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28501-4338-20201001-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29113-4434-20201001.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29239-pr_rish_4476_15-10-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29507-pr_rish_4485_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29859-pr_rish_4485_26-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29789-4532-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29795-4540-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30567-pr_rish_4541_21-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30765-pr_rish_4541_02-02-2021.pdf


50.  273 
доопрацьований 

Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки біля СТ «Аграрник» та біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:02:028:0567 

Приватний сектор (передача) 

51.  4334 
Про передачу Будніковій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Івана Сірка  

(біля будинку № 22) 

52.  4361 Про передачу Косовій Л.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 35-к, смт Нове 

53.  4362 Про передачу Ярославцевій М.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Західній, 22-в, смт Нове 

54.  4394 Про передачу Ботезу В.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Західній, 50-а, смт Нове 

55.  4395 Про передачу Лупині С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 31-ж, смт Нове 

56.  4396 
доопрацьований 

Про передачу Андріученку В.К. безоплатно у власність земельних ділянок по пров. Ковпака, 4 

57.  4404 Про передачу Рибалку С.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Чугуєвській, 28 

58.  4374 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (28 пунктів) 

59.  4498 Про передачу Нестеренку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Центральній, 46-б, смт Нове 

60.  4501 Про передачу Білану А.І. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Калиновій, 3, смт Нове 

61.  4529 Про передачу Стойку В.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Бехтерева, 5, смт Нове 

62.  4537 Про передачу Євтушенко І.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а 

63.  57 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (32 пункти) 

64.  161 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (16 пунктів) 

65.  33 
доопрацьований  

Про передачу Колєчкіну О.С. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Братиславському 2-му, 38 

66.  
113 Про передачу Рибальченку О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Казанській  

(біля будинку № 12-а) 

67.  129 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (41 пункт) 

68.  134 
доопрацьований  

Про передачу Куц Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Степанова, 23, смт Нове 

69.  
136 

доопрацьований  
Про передачу Недільченку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волонтерській  

(біля будинку № 8) 

70.  174 
доопрацьований 

Про передачу Алєксандровій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Олексіївському, 33 

71.  175 
доопрацьований 

Про передачу Кіблику В.М. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Мухіної, 26 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31406-pr_rish_273_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31905-pr_rish_273_13-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28890-pr_rish_4334_16-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28522-pr_rish_4361_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28523-pr_rish_4362_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28813-4394-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28814-4395-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28815-4396-20200914.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28823-4404-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28674-pr_rish_4374_02-09-2020_25-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29520-pr_rish_4498_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29523-pr_rish_4501_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29786-4529-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29792-4537-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30091-57-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30211-pr_rish_57_23-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30705-161-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31070-161-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30095-pr_rish_33_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31178-33-20210301.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30485-113-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30543-129-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30548-134-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31481-pr_rish_134_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30549-136-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31482-pr_rish_136_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30719-174-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31492-pr_rish_174_19-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30720-175-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30720-175-20210129.pdf


72.  
234 Про передачу Мігуріній Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Криничуватій, 22-а 

73.  
237 Про передачу Барчану С.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Спренжина  

(біля будинку № 8) 

74.  
241 

доопрацьований 
Про передачу Сотник Т.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Черкаській  

(між будинками № 32 та № 28) 

75.  
242 Про передачу Коропчуку О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Петра  

Дорошенка, 30 

76.  243 Про передачу Котову П.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Зарічній, 50 

77.  211 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (21 пункт) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

78.  
4077 Про надання Вірвану О.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Холодноярській (біля будинку № 86) 

79.  
4095 Про надання Красноштан Р.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській (біля будинку № 7-а) 

80.  
4373 

доопрацьований 
Про надання Крамаренко Г.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 77) 

81.  
4203 Про надання Жирновій Н.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Добролюбова, 29 

82.  
4205 Про надання Христофорову С.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 203 

83.  
4208 Про надання Просянику Е.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 3) (учасник АТО) 

84.  
4285 Про надання Самбурській І.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Пилипа Орлика (біля будинку № 79) 

85.  
108 

доопрацьований 
Про надання Горбенко О.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Павла Сніцара (біля будинку № 70-а) 

86.  
130 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах (31 пункт) 

87.  
126 

доопрацьований 
Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах (16 пунктів) 

88.  
239 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах (15 пунктів) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31276-pr_rish_234_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31279-pr_rish_237_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31283-pr_rish_241_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31629-241-20210329.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31284-pr_rish_242_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31285-pr_rish_243_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31249-pr_rish_211_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27487-4077-20200408.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27536-pr_rish_4095_16-04-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28673-4373-20200909.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28063-4203-20200706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28065-4205-20200706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28068-4208-20200706.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28287-4285-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30481-108-20210118.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31063-108-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30544-130-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30540-126-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31664-pr_rish_126_31-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31281-pr_rish_239_09-03-2021.pdf


89.  
3895 Про надання Іванову Л.І. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Яновського, 24 

90.  
4544 Про надання Поповичу І.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Сергія Котового, 45 

Індивідуальне садівництво (передача) 

91.  4138 
доопрацьований 

Про передачу Кісільовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вокзальній  

(біля будинку № 15/18) 

92.  4304 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах (8 пунктів) 

93.  160 Про передачу Якименко О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Вологодській, 41 

94.  163 Про передачу Єфімович О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Тихій, 8 

95.  
219 Про передачу Кравченку А.М. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Курінному  

(біля будинку № 29) 

Оренда (передача) 

96.  66 Про передачу ТОВ «ВЕСТЕН-ІСС» земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 64-в 

97.  191 Про передачу Куцовій Л.С. земельної ділянки в оренду по вул. Великій Перспективній, 11-б 

98.  193  
доопрацьований 

Про передачу ТОВ «КСП-ГРУП» земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102) 

99.  194 
доопрацьований 

Про передачу ТОВ ТПК «Марінер ЛТД» земельної ділянки в оренду по вул. Миколи Федоровського, 2-а 

100.  195 Про передачу Дударенко З.В. земельної ділянки в оренду по пров. Козацькому, 36 

101.  245 
доопрацьований 

Про передачу ПАТ «Укртелеком» земельної ділянки в оренду по вул. Курганній, 58 

102.  248 Про передачу Цвілюку С.В. земельної ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-л 

103.  249 
Про передачу ТОВ «КСП-ГРУП» земельної ділянки в оренду по вул. Аджамській (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3522580900:02:000:8102) 

104.  257 
доопрацьований 

Про передачу Коваль Л.М. в оренду земельної ділянки по вул. Харківській, 1 

105.  294 Про передачу Касьяненку А.І. земельної ділянки в оренду по вул. Соборній, 4-п 

106.  380 
доопрацьований 

Про передачу ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» в оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 11-а 

Оренда (поновлення) 

107.  187 
доопрацьований 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому (8 пунктів) 

108.  263 Про поновлення Юраху В.М. договору оренди землі по вул. В’ячеслава Чорновола, 22 

109.  262 Про поновлення ТОВ «АВТОІНВЕСТ-ЄЛІСАВЕТГРАД» договору оренди землі по вул. Пашутінській, 14 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26743-pr_rish_3895_04-02-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29798-4544-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27727-rish_4138_22-05-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31309-4138-20210310.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28368-pr_rish_4304_06-08-2020_29-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31609-pr_rish_4304_26-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30704-160-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30707-163-20210129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31257-pr_rish_219_09-03-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30265-66-20201230.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31080-191-20210224.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31060-193-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31219-pr_rish_193_03-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31061-194-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31220-pr_rish_194_03-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31062-195-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31287-pr_rish_245_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31426-245-20210316.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31290-pr_rish_248_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31291-pr_rish_249_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31340-pr_rish_257_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31693-pr_rish_257_02-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31584-pr_rish_294_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32071-380-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32311-380-20210513.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31055-187-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31390-187-20210315.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31346-pr_rish_263_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31345-pr_rish_262_11-03-2021.pdf


110.  246 Про поновлення Гончарову А.В. договору оренди землі по вул. Соборній (біля будинку № 25) 

111.  
247 Про поновлення ФОП Кравченко С.М. договору оренди землі по просп. Університетському  

(біля будинку № 25) 

112.  1485 
доопрацьований 

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

лікарні) 

113.  295 Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 27 (0,0049 га) 

114.  296 Про поновлення Санасаряну Р.Р. договору оренди земельної ділянки по вул. Соборній, 27 (0,0028 га) 

115.  332 
доопрацьований 

Про поновлення ФОП Богдановій Л.П. договору оренди землі по вул. Бєляєва 

116.  333 Про поновлення ТОВ «АР ЕССЕТ» договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 13, корп. 1 

117.  334 Про поновлення ТОВ «АР ЕССЕТ» договору оренди землі по вул. Пацаєва, 5 

Аукціони (затвердження) 

118.  4270 

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

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Яновського та Академіка Тамма та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

119.  339 

Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди  

на конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги, 12 та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

120.  4271 
Про затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а 

121.  4559 
Про затвердження ТОВ «ЛНК» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Байкальській, 124-а 

122.  190 
Про затвердження ТОВ «ГРІН ГОТЕЛЬ» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Холодноярській, 1-11, 1-12, 1-13 

123.  
4227 Про затвердження Бондаренку Р.А. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни  

цільового призначення по вул. Холодноярській, 1-5 

Прийняття до комунальної власності земельних ділянок 

124.  
307 Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельних ділянок 

Постійне користування (затвердження, передача) 

125.  2661 
доопрацьований 

Про передачу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в постійне користування земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 26/70 

126.  
4155 Про передачу ДУ «КРОПИВНИЦЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 6)» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31288-pr_rish_246_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31289-pr_rish_247_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/18653-1485-20180321.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31585-pr_rish_295_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31586-pr_rish_296_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31896-pr_rish_332_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32046-pr_rish_332_21-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31897-pr_rish_333_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31898-pr_rish_334_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28251-4270-20200724.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31885-pr_rish_339_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28252-4271-20200724.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29829-4559-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31058-190-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28141-4227-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31683-307-20210401.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/22344-pr_rish_2661_08-02-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31375-2661-20210315-2.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27790-pr_rish_4155_29-05-2020.pdf


127.  
4240 Про затвердження ГУНП в Кіровоградській області проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Дворцовій, 6-а 

128.  4278 
доопрацьований 

Про передачу КП «РЦРП» у постійне користування земельної ділянки по вул. Ливарній, смт Нове 

129.  
4411 Про затвердження ГУНП в Кіровоградській області технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Кропивницького, 119 

130.  
4516 

доопрацьований 
Про передачу управлінню освіти Кропивницької міської ради у постійне користування земельних ділянок по 

місту Кропивницькому 

131.  
4531 Про затвердження КП «ТАРНИК» технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок по вул. Руслана Слободянюка, 184 

132.  
4545 Про передачу Комунальному закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» у постійне користування земельної ділянки по вул. Пугачова, 2 

Оренда (дозволи) 

133.  4556 
Про надання Сергійчуку А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Героїв України, 28-е 

134.  251 
доопрацьований 

Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Короленка (біля будинку № 68) 

135.  250 
доопрацьований 

Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Генерала Родимцева, 96-а 

136.  
298 Про надання АТ «ОРЕГОН» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Юрія Олефіренка (біля Ковалівського парку) 

137.  

337 Про надання АТ «Райффайзен Банк Аваль» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права 

оренди по вул. Куроп'ятникова, 2 

138.  
340 Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по просп. Університетському, 21-г 

139.  
341 Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по пров. Фортечному, 25-б 

140.  
395 Про надання Мальованій З.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Пацаєва, 14-г 

Аукціони (дозволи) 

141.  4551 
доопрацьований 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Кримській (біля будинку № 1), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28154-4240-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28280-4278-20200729.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28844-4411-20200915.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29585-pr_rish_4516_06-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29788-4531-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29799-4545-20201120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29826-4556-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31293-pr_rish_251_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31430-251-20210316.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31428-250-20210316.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31428-250-20210316.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31588-pr_rish_298_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31901-pr_rish_337_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31886-pr_rish_340_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31887-pr_rish_341_12-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32164-pr_rish_395_30-04-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30672-4551-20210128.pdf


142.  
382 Про затвердження земельних ділянок на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на 

які набувається на аукціоні 

Продаж (дозволи) 

143.  258 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Андріївській, 95 

144.  297 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Преображенській, 88-б 

Поділ  (погодження, затвердження) 

145.  4352 
Про затвердження АТ «Райффайзен Банк Аваль» технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок та передачу в оренду по вул. Миколи Садовського, 2/14 

146.  4558 
Про затвердження ТОВ «Корсо Таун» технічної документації із землеустрою щодо поділу  

та об’єднання земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Першій Виставковій, 39-в, смт Нове 

147.  
233 Про погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Ялтинській, 1 

148.  
300 Про затвердження ТОВ «Домініон-К» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачу в оренду по вул. Євгена Тельнова, 1 

149.  
4242 

доопрацьований  
Про затвердження КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ’ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Садовій, 88 

150.  
264 

доопрацьований 
Про затвердження Кулішу В.М. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі в оренду по просп. Промисловому, 15-а 

151.  
299 Про затвердження ТОВ «ЕЛЬДОРАДО» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачу в оренду по вул. Дворцовій, 36-а 

Поділ (дозволи) 

152.  302 
Про надання АТ «Концерн Галнафтогаз» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо поділу та об'єднання земельних ділянок по просп. Винниченка, 1-б 

153.  70 
Про надання ПП «СЕРВІС КІРОВОГРАД» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по вул. Академіка Тамма (біля будинку № 4) 

Оренда (припинення) 

154.  4117 Про припинення ТОВ «ТРИ СТАР» права користування земельною ділянкою по вул. Енергетиків 

Постійне користування (дозволи на проєкти та на відновлення меж) 

155.  3789 
Про надання АТ КБ «ПРИВАТБАНК» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування по просп. Промисловому, 23-б 

156.  

116 Про надання Кіровоградському музею музичної культури ім. К.Шимановського дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 42 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32073-382-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31341-pr_rish_258_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31587-pr_rish_297_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28536-pr_rish_4352_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29828-4558-20201124.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31274-pr_rish_233_09-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31590-pr_rish_300_25-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28156-4242-20200716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29534-pr_rish_4242_03-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31347-pr_rish_264_11-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31949-pr_rish_264_15-04-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31589-pr_rish_299_25-03-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31582-pr_rish_302_25-03-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30269-70-20201230.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/27612-pr_rish_4117_30-04-2020.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26487-pr_rish_3789_15-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30488-116-20210118.pdf


157.  
144 

доопрацьований 
Про надання ТОВ «Усмішка» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 24-а 

158.  

149 Про надання Кропивницькому коледжу механізації сільського господарства дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по просп. Університетському, 5/2, 7 та 9 

159.  
276 Про надання КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій, 88-б 

160.  

277 Про надання комунальному некомерційному підприємству «Обласна клінічна стоматологічна поліклініка 

Кіровоградської обласної ради» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 7 

161.  

282 Про надання Державному закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Центральноукраїнський 

професійний будівельний ліцей» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Волкова, 15 

162.  

286 Про надання Релігійній організації «Релігійна громада «Церква Євангельських Християн-Баптистів 

«ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ» у місті Кропивницький» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Тернопільській, 26/21 

163.  
377 Про надання КП «Теплоенергетик» дозволів на розроблення документацій із землеустрою по                                         

місту Кропивницькому   (36 пунктів) 

164.  

351 Про надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по проїзду 

Тінистому, 7 
 

165.  

352 Про надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  

по вул. Дворцовій, 9 та 11 

166.  

353 Про надання Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по просп. 

Перемоги (біля річки Інгул) 

Інвентаризація (дозвіл) 

167.  285 
Про надання ЖБК «Будівельник-3» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Кропивницького, 8 

Відмови 

168.  4383  
доопрацьований 

Про відмову у наданні дозволу на відведення земельної ділянки Релігійній громаді (парафія) Пресвятої 

Тройці Української Греко-Католіцької Церкви м. Кропивницького 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30757-144-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31075-pr_rish_144_23-02-2021_D.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30557-149-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31409-pr_rish_276_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31410-pr_rish_277_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31415-pr_rish_282_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31419-pr_rish_286_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32066-377-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32068-352-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32068-352-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32069-353-20210423.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31418-pr_rish_285_16-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28683-4383-20200909.pdf


Внесення змін 

169.  192 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішень міської ради (4 пункти) 

170.  
24 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3381 («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») 

171.  
41 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3367 («Про передачу у спільну сумісну власність 

земельних ділянок громадянам») 

172.  
48 

доопрацьований 
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3448 («Про зміну Костюк Т.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Болгарській, 1/121») 

173.  
50 Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3381 («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам») 

174.  
51 Про внесення змін до рішення міської ради від 13.10.2020 № 3653 («Про передачу РСЦ ГСЦ МВС в Кіровоградській 

області (філія ГСЦ) земельної ділянки по вул. Родниковій») 

175.  
131 

доопрацьований 
Про внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3522 («Про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах») 

176.  
132 

доопрацьований  
Про внесення змін до рішення міської ради від 18.08.2020 № 3385 («Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах») 

177.  
133 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3522 («Про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах») 

178.   РІЗНЕ 
 
 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31059-192-20210223.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31630-pr_rish_192_30-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30082-pr_rish_24_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30103-pr_rish_41_16-12-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30076-48-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31466-pr_rish_48_18-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30078-50-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30079-51-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30545-131-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/31665-pr_rish_131_31-03-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30546-132-20210120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28865-rish_3385_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30547-133-20210120.pdf

