
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 20 червня 2017 року        № 972 

 

Про затвердження порядку денного 

дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей  20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання, розпорядження міського голови від 09.06.2017 № 14-р 

«Про скликання дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання», враховуючи пропозиції міського голови Райковича А.П., 

засідань погоджувальних рад представників депутатських фракцій і груп та 

голів постійних комісій, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              Рішення Кіровоградської міської ради 

              20 червня 2017 року 

№ 972 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дев’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
 

№ 

п/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Управління апарату 

міської ради, 
 

депутати міської ради 

Табалов А.О., 

секретар міської ради, 
 

Смірнов В.О., 

Бойко С.В., 

Яремчук В.С., 

Бєжан М.М., 

Гребенчук Ю.Ф., 

Краснокутський О.В. 

2.  Про надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста 
1036 

Відділ соціальної 

підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

3.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 709 «Про 

міський бюджет на 2017 рік» 

1030 

(доопрацьований) 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

4.  Про надання ДП «СхідГЗК» погодження на гірничий 

відвід 1107 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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5.  Про затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-2018 

роки 
916 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання і 

виявлення корупції та 

взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст 

6.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 

Кіровоградської міської дружини на 2017 рік 

 

962 

Міська дружина Федоров В.П., 
командир міської дружини 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги» на                

2016-2018 роки» 

 

1015 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О.,  
начальник управління 

8.  Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки 

 

925 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

9.  Про стан виконання Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основних напрямів розвитку на 2016 і 2017 роки, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради          

від 27.01.2015 № 3951, за 2016 рік 

 

926 
(доопрацьований) 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління  

10.  Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року 

№ 762 «Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки» 

918 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І.,  
начальник Головного 

управління 
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11.  Про внесення змін та доповнень до рішення 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року  

№ 763 «Про затвердження Програми утримання, 

благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на                       

2017-2021 роки» 

1120 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І.,  
начальник Головного 

управління 

12.  Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького 

1007 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Кухаренко В.І.,  
начальник Головного 

управління 

13.  Про передачу майна військовій частині польова 

пошта В2336 

 

927 

Головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи 
Красюк В.А., 

головний спеціаліст 

14.  Про передачу майна військовій частині А1736 
928 

Головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи 
Красюк В.А., 

головний спеціаліст 

15.  Про безоплатну передачу завершеного будівництвом 

зовнішнього водопроводу у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області 

963 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

16.  Про перейменування КІРОВОГРАДСЬКОГО 

МІСЬКОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ 

СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

785 

Міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської 

міської ради» 

964 

Відділ кадрової 

роботи 

Бондаренко А.В., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 

міської ради 

18.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК З 

ФУНКЦІЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ             

ІІ РІВНЯ» у новій редакції 

1003 

Управління охорони 

здоров’я 

Кудрик Л.М., 
заступник начальника 

управління 
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19.  Про зняття з контролю окремих рішень 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
1013 

Управління апарату 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

20.  Про скасування рішення виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 14.03.2017 № 124 
(«Про коригування ТОВ «ЕКОСТАЙЛ» тарифів на послуги з 

вивезення побутових відходів, встановлених рішенням 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 

08.11.2016 № 579») 

1012 

Група депутатів 

міської ради 

Демченко М.І., 
депутат міської ради 

21.  Про скасування рішень виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради від 28.03.2017 (№ 170, 

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 щодо встановлення нових 

тарифів на послуги ЖЕО з утримання будинків, 

гуртожитків, та прибудинкових і прилеглих територій у         

м. Кропивницькому) 

1021 

Група депутатів 

міської ради 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

22.  Про перейменування вулиці Зої Космодемʹянської 
1019 

Відділ культури і 

туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 

23.  Про надання в користування гуртожитку 

1018 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

24.  Про внесення змін та доповнень до рішень 

Кіровоградської міської ради (від 29.03.2016 № 183 «Про 

затвердження Регламенту Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання», від 10.06.2016 № 299 «Про 

затвердження Положення про комісію з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної допомоги мешканцям 

міста Кіровограда») 

1011 

Юридичне 

управління 

Татарко Д.А., 
заступник начальника 

управління 

25.  Про зміни в складі постійних комісій 

Кіровоградської міської ради 

 

1009 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

26.  Про розроблення детальних планів територій в 

районі вулиці Айвазовського та провулка 

Санаторного у м. Кропивницькому 

1008 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 
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27.  Про розгляд колективного депутатського звернення 

від 29 березня  2017 року 

1032 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання і 

виявлення корупції та 

взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими органами 

Шишко О.М. 

Райкович А.П., 
міський голова 

28.  Про розширення мережі природно-заповідного 

фонду 1023 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

29.  Про затвердження Положення про місцеву ланку 

територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту міста Кропивницького 
1024 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

30.  Про утворення формувань цивільного захисту 

1025 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

31.  Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

проектної документації (діюча котельня та теплові 

мережі від неї по  вул. Металургів, 7-а  в смт. Новому) 

1027 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління                                        

32.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про 

затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення м. Кіровограда на 2016–2018 роки» 

1033 

(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

33.  Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за 2016 рік 
955 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

34.  Про надання в користування житлового будинку по 

вул. Врубеля, 22 
1026 

Управління 

комунальної власності 
Колюка О.С., 

начальник управління 
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35.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 716 «Про надання 

згоди на безоплатну передачу каналізаційних насосних 

станцій із комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Кіровоградської області» 

1028 

Управління 

комунальної 

власності                                                     

Колюка О.С., 
начальник управління 

36.  Про надання пільги з орендної плати дочірньому 

підприємству „Кіровоградтепло” товариства з 

обмеженою відповідальністю „Центр науково-

технічних інновацій Української нафтогазової 

академії” 

1127 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

37.  Про затвердження переліку проектів – переможців 

громадського бюджету м. Кропивницького                    

на 2017 рік 

1133  

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

38.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10 червня 2016 року № 309 «Про 

затвердження Плану дій сталого енергетичного 

розвитку міста Кіровограда на період до 2020 року» 

1029 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

39.  Про підтримку участі КП «Теплоенергетик» у 

проекті «Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» 

1123 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

40.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 

затвердження Програми зайнятості населення             

м. Кіровограда на період до 2017 року» 

1131 

Управління 

економіки 

Паливода А.А., 
начальник управління 

41.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами інвалідів                  

1 і 2 груп по зору 

1037 

Відділ соціальної 

підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

42.  Про затвердження передавального акта та 

перейменування загальноосвітньої школи 
1031 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 
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43.  Про затвердження складу ліквідаційної комісії з 

питань припинення юридичної особи – комунального 

підприємства «Міськреклама» у новій редакції 
 

1122 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

44.  Про переведення садових (дачних) будинків у 

садових товариствах в м. Кропивницькому у жилі 

будинки 

1130 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

45.  Про звернення депутатів Кіровоградської міської 

ради до Верховної Ради України щодо ратифікації 

Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок і домашньому насильству 

(Стамбульської конвенції) 
 

1124 

Депутати МФО 

«Рівні можливості» 

Шамардіна К.О., 
депутат міської ради 

46.  Про проведення допорогових закупівель 
1125 

Група депутатів 

міської ради 

Смірнов В.О., 
депутат міської ради 

47.  Про внесення змін та доповнень до Графіка прийому 

виборців депутатами Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання в громадських приймальнях 

депутатів 

1128 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

48.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок             

учасникам АТО  (18 пунктів) 
1038 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

49.  Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО  (6 пунктів) 1039 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

50.  Про надання Богачуку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського           

(біля будинку № 15/1) 

 

1040 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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51.  Про надання Гончаровій В.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Алтайському 
1041 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

52.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам (5 пунктів) 
1042 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

53.  Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по пров. Суворова 

(напроти будинку № 42) 
590 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

54.  Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Верхній П’ятихатській          

(біля будинку № 30) 
1043 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

55.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (16 пунктів) 1044 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

56.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (30 пунктів) 1045 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

57.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам  (25 пунктів) 
1046 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

58.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам (4 пункти) 1047 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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59.  Про надання Кобець І.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Громадянському (біля будинку № 4-а) 
1048 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

60.  Про надання Тарасову О.Д. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Тарана, 9 
1049 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

61.  Про надання Качану Ю.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 10) 
1050 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

62.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

ведення садівництва  (33 пункти) 
1051 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

63.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

садових товариствах  (11 пунктів) 
1052 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

64.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах  (17 пунктів) 
1053 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

65.  Про передачу Нагорному О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Салганному (біля            

будинку № 6) 1054 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

66.  Про передачу Чернезі В.З. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Цілинній (біля будинку          

№ 50) 1055 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 



 10 

67.  Про передачу Чорній Н.І. у власність земельної 

ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50) 1056 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

68.  Про передачу Чуріковій С.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Луганській 1057 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

69.  Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах  (9 пунктів) 1058 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

70.  Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах  (8 пунктів) 1059 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

71.  Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах  (7 пунктів) 1060 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

72.  Про передачу у власність земельних ділянок в 

садових товариствах  (30 пунктів) 1061 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

73.  Про надання кооперативу власників гаражів 

«ВІРАЖ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки по Олександрійському шосе 

 

1062 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

74.  Про надання Воронцовій О.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Поповича, 1-к 
1063 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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75.  Про надання Арутюнян Л.К. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі          

(на місцевості) по вул. Генерала Жадова, 18-а 

1064 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

76.  Про надання Акімову Є.Г. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

1065 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

77.  Про надання Пшеничниковій Н.І. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) по вул. Зінченка, 2 

1066 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

78.  Про надання Баркар С.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-ж 
1067 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

79.  Про надання Цицаковській С.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б 
863 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

80.  Про надання Волошаненку В.В. дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по                           

вул. Вокзальній, 103-а 

 

865 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

81.  Про надання ТОВ «ЦЕНТРАЛ ФАРМІНГ ЮКРЕЙН» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                     

вул. Дворцовій, 12 

747 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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82.  Про надання ТОВ «МАСТЕРБРОК» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 10 

748 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

83.  Про надання Кас’яновій С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова, 4-а 
1068 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

84.  Про надання КОКМВП профдезінфекції «РАТТУС» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Комарова, 64 

1069 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

85.  Про надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на березі р. Сугоклея 

(біля греблі в міському саду) 

1070 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

86.  Про надання ФОП Андрійцю І.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на березі р. Інгул         

(біля ТЕЦ) 

1071 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

87.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Покровській, 12-б 1072 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

88.  Про передачу Вітряченку Б.Л. в оренду земельної 

ділянки по вул. Тараса Карпи, 37/19 1073 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

89.  Про передачу підприємству із 100% іноземним 

капіталом «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО» в оренду земельної 

ділянки по вул. Виставочній, 1-а 1074 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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90.  Про передачу Бугаєвському С.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-г 645 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

91.  Про передачу ТОВ «МАСТЕРБРОК» в оренду 

земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14 749 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

92.  Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду земельної 

ділянки по пров. Цеховому, 3-б 1075 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

93.  Про передачу ПП «НЕГОЦИАНТ» в оренду 

земельної ділянки по просп. Інженерів, 15-а 1076 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

94.  Про поновлення Розгачову Я.О. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля                

будинку № 15) 
1077 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

95.  Про поновлення ФОП Загребельному К.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Дворцовій, 35/29 1078 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

96.  Про поновлення Алєксєєнку О.І. договору оренди 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля існуючої 

автостоянки) 1079 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

97.  Про поновлення Очеретяному К.В. договору оренди 

земельної ділянки по Студентському бульвару, 17-а 
1080 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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98.  Про поновлення Дубраві Л.Г. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Холодноярській, 27 1081 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

99.  Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору 

оренди земельної ділянки по                                

просп. Університетському  (біля обласної лікарні) 
1082 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

100.  Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору 

оренди земельної ділянки по просп. Перемоги, 14-б 1083 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

101.  Про припинення Дубіні Л.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, 

корп. 1 
1084 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

102.  Про припинення ТОВ «ПРИОРИТЕТ» права 

користування земельною ділянкою по вул. Героїв 

України (біля житлового будинку № 30) 
1085 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

103.  Про припинення Орлику В.А. права користування 

земельною ділянкою по вул. Вербицького, 31 1086 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

104.  Про припинення Владовій О.І. та Владову В.І. права 

користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 12 

1087 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

105.  Про припинення ПП «Созидатель-1» права користування 

земельною ділянкою по вул. Комарова (біля КРЕП № 7) 
1088 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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106.  Про відмову у зменшенні орендної плати 

1089 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

107.  Про надання Держсільгоспінспекції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Покровській, 8 

1090 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

108.  Про надання ДНЗ «Кіровоградський професійний ліцей 

імені Героя Радянського Союзу О.С.Єгорова» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68 

1091 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

109.  Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кіровограда дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по          

вул. Братиславській, 9 

1092 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

110.  Про передачу УМВС України в Кіровоградській області 

в постійне користування земельної ділянки по                            

вул. Габдрахманова, 1-а 
1093 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

111.  Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської 

міської ради в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Волинській, 3 
1094 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

112.  Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської 

міської ради в постійне користування земельних ділянок 

по вул. Павла Луньова, 14 та вул. Прирічній, 115 
1095 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

113.  Про передачу управлінню комунальної власності 

Кіровоградської міської ради в постійне 

користування земельної ділянки по                                  

вул. Котляревського, 2-б 

1096 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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114.  Про передачу Державному підприємству «Підприємство 

Кіровоградської виправної колонії управління Державної 

пенітенціарної служби України в Кіровоградській області 

(№ 6)» у постійне користування земельної ділянки по       

вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28) 

1097 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

115.  Про припинення ПП «Фурор» права користування 

земельною ділянкою по вул. Глинки, 60/20 1098 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

116.  Про припинення Українському державному 

підприємству поштового зв’язку «Укрпошта» 

Кіровоградської дирекції права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, корп. 1 

1099 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

117.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Тараса 

Карпи (біля будинку № 105/46), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
1100 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

118.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 7), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
1101 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

119.  Про затвердження земельної ділянки по                         

вул. Соборній (біля магазину «Фуршет»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 
1102 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

120.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (напроти автовокзалу № 2), право оренди 

на яку набувається на аукціоні 
1103 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

121.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 

Андріївській (біля автостоянки по вул. Андріївській, 

16-а), право оренди на яку набувається на аукціоні 1104 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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122.  Про затвердження земельної ділянки по                   

вул. Короленка (біля кафе «Вояж»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 
1105 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

123.  Про затвердження земельної ділянки по                      

вул. Добровольського (біля будинку № 13-б), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 
655 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

124.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля кафе «Албена»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
659 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

125.  Про затвердження земельної ділянки по                     

вул. Заміській, 2-б, право оренди на яку набувається 

на аукціоні 
891 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

126.  Про затвердження земельної ділянки по                 

вул. Яновського (біля входу до ринку), право оренди 

на яку набувається на аукціоні 
657 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

127.  Про затвердження земельної ділянки на розі                       

вулиць Бобринецький шлях та Нижньої 

П’ятихатської, право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

658 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

128.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 17-а), право 

власності на яку набувається на аукціоні 
745 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

129.  Про затвердження земельної ділянки по                       

вул. Академіка Корольова (біля будинку № 32), 

право оренди на яку набувається на аукціоні 1106 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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130.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                         

вул. В’ячеслава Чорновола, 50-а 482 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

131.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                      

вул. Космонавта Попова, 15-г 661 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

132.  Про надання дозволу на проведення екпертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Соборній, 

27-в 662 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

133.  Про надання Катеринич Н.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Запорізькій (біля будинку            

№ 32/18) 

1108 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

134.  Про зміну Шведчикову О.В. та Шведчиковій Т.В. 

цільового призначення земельної ділянки по                    

вул. Чехова, 24 
1109 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

135.  Про зміну Шабленко Т.Г. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Сімферопольській, 49/164 
1110 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

136.  Про надання ОК ЖБК «АВІАТОР» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 12 
1111 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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137.  Про надання ОСББ «Наш дім-24» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для обслуговування 

багатоквартирного будинку по вул. Лінія 5-а, 24 

1112 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

138.  Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» у власність земельної 

ділянки по вул. Короленка, 29, корп. 2 в блок секціях 

№ 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6                      

(102 мікрорайон, поз. 3) 

475 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

139.  Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1 
1113 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

140.  Про надання КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Енергетиків, 20 
1114 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

141.  Про надання Малому А.В. дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по  

вул. Космонавта Попова (біля аптеки) 
1115 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

142.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 № 4282 513 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

143.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29.09.2015 № 4678 1116 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

144.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 10.11.2016 № 624  
1117 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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145.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 14.07.2015 № 4345 
1118 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 

146.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 07.04.2017 № 958 1119 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

147.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


