
    
 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 ДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 21 листопада 2017 року                                                      № 1213 
 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання  

 

 

 Відповідно до статті 22 розділу IV Регламенту Кіровоградської міської 

ради сьомого скликання, пункту 3.1 розділу 3 Положення про постійні комісії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, у зв’язку з виконанням 

окремих рішень, беручи до уваги інформацію виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради та рішень постійних комісій міської ради з 

даного питання, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Зняти з контролю рішення Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання згідно з переліком (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                     А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Худояр 22 07 05 



                                                               Додаток до рішення 

        Кіровоградської міської ради 

        від 21 листопада 2017 року 

        № 1213 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 15 грудня 2015 року 

№ 25 „Про перерозподіл бюджетних призначень на пільговий проїзд”; 

№ 27 „Про скасування рішень”. 

  

 від 19 січня 2016 року 

№ 46 „Про організацію харчування (сніданок) учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх та інтернатних навчальних закладів  м. Кіровограда 

на 2016 рік”. 
  

 від 23 лютого 2016 року 

№ 69 „Про затвердження Програми управління комунальним майном на 

2016 рік”; 

№ 88 „Про затвердження Програми з проведення робіт зі встановлення 

(зміни) меж м. Кіровограда на 2016 рік”; 

№ 89 „Про надання дозволу на прийняття видатків по новому будівництву 

по об’єкту “Будівництво навчального корпусу ЗОШ № 15 по              

вул. Казанській, 13 у м. Кіровограді”; 

№ 96 „Про внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2015 року № 3949 “Про встановлення розмірів 

ставок єдиного податку”; 

№ 104 „Про проведення нормативної грошової оцінки земель міста 

Кіровограда”. 

  
 від 29 березня 2016 року 

№ 152 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 28.04.2011 № 473”; 

№ 171 „Про передачу Бобракову О.А. в оренду земельної ділянки по             

вул. Комарова, 70”. 
  

 від 30 березня 2016 року 

№ 218 „Про передачу Булгару Д.П. в оренду земельної ділянки по               

вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 6/13”. 
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 від 10 червня 2016 року 

№ 293 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Артюха О.І”. 
  
 від 28 липня 2016 року 

№ 457 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 23 лютого 2016 року № 67 „Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2016-2018 роки”. 
  
 від 30 липня 2016 року 

№ 465 „Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 29.03.2016 № 148”; 

№ 470 „Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому  на 2016 рік”. 

  
 від 16 вересня 2016 року 

№ 551 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Бєжана М.М.”; 

№ 553 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Голофаєва І.В.”. 

  

  
 від 10 листопада 2016 року 

№ 593 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда майна, яке 

перебуває у власності ГРОМАДСЬКОЇ СПІЛКИ “ФЕДЕРАЦІЯ 

ФУТБОЛУ УКРАЇНИ”; 

№ 614 „Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами”. 

  
 від 20 грудня 2016 року 

№ 705 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”. 

  
 від 17 січня 2017 року 

№ 755 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 

№ 757 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 

грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 2017 рік”; 

№ 765 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 
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№ 766 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 767 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 768 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 769 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 770 „Про припинення Парокінній В.І. права користування земельною 

ділянкою по вул. Ушакова, 87”; 

№ 771 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 772 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 773 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 774 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 775 „Про передачу Лісняк Н.Ю. та Гребенюк В.Д. безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Художника Ярошенка”; 

№ 776 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в садових товариствах”; 

№ 777 „Про надання Чуйку Р.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Луганській (біля будинку № 2-в)”; 

№ 778 „Про надання Бровенку О.Т. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 40)”; 

№ 779 „Про надання Авдєєву О.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Козацькому (біля будинку № 18)”; 

№ 780 „Про надання Унраін О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка, 

1”; 

№ 781 „Про передачу Подсєвакіній С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 8)”; 

№ 782 „Про передачу Гаморі О.С. безоплатно у власність земельної ділянки 

по пров. Гайдамацькому (біля будинку № 17)”; 

№ 783 „Про надання Бандурку Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волкова (біля будинку № 18, корп. 1)”; 

№ 784 „Про надання Кривохижі А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній (у дворі будинку № 1-б)”; 
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№ 785 „Про передачу Раковчук Л.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської”; 

№ 786 „Про передачу ПАТ „Акціонерний комерційний промислово-

інвестиційний банк” в оренду земельної ділянки по 

вул. Кавказькій, 16/15”; 

№ 787 „Про передачу Циганашу В.О. в оренду земельної ділянки по               

вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2)”;   

№ 788 „Про надання Тіхоновій Л.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7, корп. 5)”; 

№ 789 „Про передачу Ребровій А.О. в оренду земельної ділянки по               

вул. Комарова (біля будинку № 42)”; 

№ 790 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 76”; 

№ 791 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 27”; 

№ 792 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 2”; 

№ 793 „Про надання Куроп’ятнику Ю.С. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

розміщення магазину по вул. Юрія Липи, 4-а”; 

№ 794 „Про надання Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Пацаєва, 21”; 

№ 795 „Про надання ПАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду для розміщення КТП-10/0,4 та ПЛ-10 кВ по вул. Миколи 

Міхновського”; 

№ 796 „Про надання ПАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на розі вулиць Полярної та Районного бульвару”; 

№ 797 „Про надання Поліщуку В.О. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Михайлівській, 83”; 

№ 798 „Про передачу Яцурі В.М. в оренду земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова, 28-ж”; 

№ 799 „Про передачу Ляшенко А.А. в оренду земельної ділянки по               

вул. Космонавта Попова (біля відділення зв’язку)”; 

№ 800 „Про припинення Фрізі-Ханілевич Н.Г. права користування 

земельною ділянкою по пров. Фортечному, 19”; 
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№ 801 „Про припинення ТОВ „КЗБМ № 1” права користування земельними 

ділянками по вул. Аджамській (територія ”Веселівського 

родовища”)”; 

№ 802 „Про надання підприємству об’єднання громадян „Обласний Центр 

ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” „Кіровоградської 

обласної організації інвалідів” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування по просп. Університетському, 6”; 

№ 803 „Про надання РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                                 

м. Кропивницькому”; 

№ 804 „Про надання КП „Ритуальна служба” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Аджарській”; 

№ 805 „Про зміну Вітер Є.С. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Херсонській, 101”; 

№ 806 „Про зміну Городецькому В.П. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 61)”; 

№ 807 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

та зміни цільового призначення земельної ділянки 

Машиній М.Ф. по вул. Молодіжній (біля будинку № 27/12)”; 

№ 811 „Про надання Терзовій Л.Б. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою  щодо поділу земельної ділянки по          

вул. Заміській, 1”; 

№ 812 „Про затвердження ФОП Овечку В.С. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Заміській, 2-б”; 

№ 813 „Про затвердження Яковенко А.В. технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Заміській, 2”. 

  
 від 15 березня 2017 року 

№ 822 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 

№ 832 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ”МІСЬКА ЛІКАРНЯ 

№ 2 ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО” та затвердження 

його Статуту”; 

№ 838 „Про продаж 1/2 частини житлового будинку по вул. Євгена  

Сверстюка, 28”; 

№ 840 „Про затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту, 

Подяку міської ради та виконавчого комітету м. Кропивницького”; 
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№ 850 „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”; 

№ 851 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 

№ 855 „Про перерозподіл бюджетних призначень”; 

№ 856 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;   

№ 857 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;   

№ 858 „Про передачу Скалковичу О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 5/3)”;   

№ 859 „Про передачу Кравченку І.Г. у власність земельної ділянки по           

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

№ 860 „Про передачу Гавришу В.І. в оренду земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 9)”; 

№ 861 „Про передачу Печеному В.В. в оренду земельної ділянки по               

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

№ 863 „Про передачу КП „Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської 

міської ради” в постійне користування земельної ділянки для 

розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення „Парк „Перемоги”; 

№ 864 „Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           

вул. Кропивницького (біля будинку № 8)”. 
  
 від 07 квітня 2017 року 

№ 867 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 

№ 868 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 

Кіровоградської обласної ради щодо фінансування професійно-

технічних навчальних закладів у 2017 році”; 

№ 869 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 

2017 рік”; 

№ 870 „Про надання згоди на списання та передачу орендованих основних 

засобів ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”; 

№ 871 „Про внесення змін та доповнення 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”; 
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№ 874 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 15 березня 2017 року № 847 „Про затвердження Програми 

розвитку міського пасажирського транспорту та зв'язку у 

м. Кропивницькому на 2017 рік”; 

№ 875 „Про затвердження Касаткіній Л.І. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Кримській, 74-а”; 

№ 876 „Про передачу ПАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельної ділянки по вул. Козацькій”; 

№ 877 „Про надання Вожжовій О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5)”; 

№ 878 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 879 „Про передачу Вербовій Г.А. у власність земельної ділянки по            

вул. Сєрова, 47”; 

№ 880 „Про передачу Вінницькому В.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Архангельській (біля будинку № 11)”; 

№ 881 „Про передачу Санжарі О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Курганній (біля будинку № 17)”; 

№ 882 „Про передачу Шитухіній Л.Р. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”; 

№ 883 „Про передачу гаражному кооперативу „Гірник 3-2011” безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Зінченка, 1-а”; 

№ 884 „Про передачу Желудченко А.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”; 

№ 885 „Про передачу Вороні О.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по просп. Перемоги (біля будинку № 18)”; 

№ 886 „Про передачу Огороднику О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”; 

№ 887 „Про передачу Балясову С.В. у власність земельної ділянки по вул. 

Гоголя (біля будинку № 26)”; 

№ 888 „Про передачу Єреміній Л.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля житлового будинку № 30)”; 

№ 889 „Про передачу Лебедченку А.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 17)”; 

№ 890 „Про передачу Ярошевській Л.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 91-а”; 

№ 891 „Про передачу Лисенку С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кременчуцькій (біля житлового будинку № 3)”;    

№ 892 „Про передачу Мельнику К.Г. в оренду земельної ділянки по               

вул. Лінія 5-а (біля будинку № 24)”; 
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№ 893 „Про надання Буянкіну С.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля території ЗОШ № 20)”; 

№ 894 „Про надання Котляру Ю.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (у дворі житлового будинку № 51/44)”; 

№ 895 „Про надання Сошніковій Г.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Єгорова (біля будинку № 26)”; 

№ 896 „Про надання Салову В.М. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Арсенія 

Тарковського, 2-а”; 

№ 897 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 65), право оренди на яку 

набувається на аукціоні”; 

№ 898 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки (напроти 

будинку № 2-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 899 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Покровській (біля 

будинку № 4-а), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 900 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на розі вулиць Генерала Родимцева та 

Ялтинської та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”; 

№ 901 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 

15/18) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”;  

№ 902 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Василя Нікітіна (біля будинку № 23) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом”; 

№ 903 „Про продаж Лагуткіній Л.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Гоголя, 69”; 

№ 904 „Про продаж Лучкову Є.П. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Руслана 

Слободянюка, 213-в”; 

№ 905 „Про надання Карпову А.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Комарова, 54-а”; 
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№ 906 „Про надання ПП „САКС” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 26-а”; 

№ 907 „Про передачу Перевертню Г.М. в оренду земельної ділянки по 

просп. Промисловому, 13”; 

№ 908 „Про передачу Борисову О.М. в оренду земельної ділянки по вул. 

Короленка, 12-а”; 

№ 909 „Про передачу Шостак А.А. в оренду земельної ділянки по               

пров. Декабристів, 7”; 

№ 910 „Про перехід права користування земельною ділянкою по 

вул. Заміській, 5-а”; 

№ 911 „Про передачу Брайченко Т.М. в оренду земельної ділянки по            

вул. Пашутінській, 69-б”; 

№ 912 „Про передачу Яковенко А.В. в оренду земельної ділянки по                

вул. Заміській, 2”; 

№ 913 „Про передачу Довгенко І.В. в оренду земельних ділянок по                   

вул. Заміській, 2 та вул. Заміській, 2-б”; 

№ 914 „Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору оренди землі по 

вул. Андріївській, 16-а”; 

№ 915 „Про поновлення Дяченку О.В. договору оренди землі по 

вул. Можайського, 6-к”; 

№ 916 Про поновлення ПРАТ „ІНСТИТУТ „КІРОВОГРАДАГРОПРОЕКТ” 

договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській, 3”; 

№ 917 „Про поновлення ТОВ „ФАРММАШ” договору оренди землі по     

вул. Генерала Родимцева, 83-б”; 

№ 918 „Про припинення ТОВ „СВ” права користування земельною 

ділянкою по вул. Ганни Дмитрян, 16”; 

№ 919 „Про припинення ФОП Ковальову Л.П. права користування 

земельною ділянкою по вул. Енергетиків (напроти соко-

екстракційного заводу)”; 

№ 920 „Про відмову у відведенні земельних ділянок у власність”; 

№ 921 „Про зміну Ткаченку О.О. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Криничуватій, 37”; 

№ 922 „Про надання ТДВ „Кіровоградське АТП 13554” дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Лавандовій, 27-а”; 

№ 927 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”; 

№ 928 „Про передачу ТОВ „ІМПЕРІЯ-АГРО” земельної ділянки по                

вул. Волкова, 17”; 

№ 929 „Про припинення ТОВ „Магазин „Ірина” права користування 

земельною ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 13”; 
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№ 930 „Про надання управлінню капітального будівництва Кіровоградської 

міської ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського”; 

№ 931 „Про надання ПП „ПРОМЗБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки на перехресті вулиць Героїв України та Волкова”; 

№ 932 „Про передачу Дубині В.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)”; 

№ 933 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 934 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 935 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 936 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 937 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 938 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 939 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 940 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 941 „Про передачу Бабаку В.В. та Бабак О.М. у власність земельних 

ділянок по тупику Береславському, 11”; 

№ 942 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 943 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 944 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 945 „Про передачу Кнюкштенє Г.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Народній, 45”; 

№ 946 „Про передачу Чорнобривцю В.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Пугачова, 14”; 

№ 947 „Про надання Васіній Г.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Юрія Олефіренка (біля будинку № 14-б)”; 

№ 948 „Про надання ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Авіаційній, 

72/43”; 

№ 949 „Про надання Нетесі Л.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

вул. Аджамській, 8”; 
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№ 950 „Про надання ТОВ „ЛАСКА” дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-а”; 

№ 951 „Про надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29”; 

№ 952 „Про надання Дікусару М.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Віктора 

Чміленка, 24-в”; 

№ 953 „Про передачу ТОВ „Учбово-курсовий комбінат” в оренду земельної 

ділянки по вул. Запорозькій, 22/1”; 

№ 954 „Про передачу ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Волкова, 26-б”; 

№ 958 „Про продаж Мурадову Е.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Євгена Тельнова, 

11/31-а”; 

№ 959 „Про надання Паламарчук О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по пров. Курінному, 29”; 

№ 960 „Про надання ПП „ЛАЙТНІНГ-КІР” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Полтавській (між будинками по 

вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”; 

№ 961 „Про надання ОК ЖБК „АВІАТОР” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12”; 

№ 962 „Про надання дозволу ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Преображенській, 4”; 

№ 965 „Про надання ПАТ „УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Пашутінській, 16/19”. 

  
 від 20 червня 2017 року 

№ 973 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради; 

№ 975 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 “Про міський бюджет на 

2017 рік”; 

№ 976 „Про надання ДП “СХІДГЗК” погодження на гірничий відвід”. 
  
 від 27 червня 2017 року 

№ 979 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
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№ 980 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на 

2017 рік”; 

№ 987 „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”; 

№ 997 „Про надання в користування гуртожитку”; 

№ 1001 „Про розширення мережі природно-заповідного фонду”; 

№ 1006 „Про надання в користування житлового будинку по 

вул. Врубеля, 22”; 

№ 1007 „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”; 

№ 1008 „Про надання пільги з орендної плати дочірньому підприємству 

„Кіровоградтепло” товариства з обмеженою відповідальністю 

„Центр науково-технічних інновацій Української нафтогазової 

академії”; 

№ 1009 „Про затвердження переліку проектів – переможців громадського 

бюджету м. Кропивницького на 2017 рік”; 

№ 1014 „Про затвердження передавального акта та перейменування 

загальноосвітньої школи”; 

№ 1016 „Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах 

в  м. Кропивницькому у жилі будинки”; 

№ 1017 „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)”; 

№ 1019 „Про надання КЗ „ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКА ШКОЛА ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ-2” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Академіка Тамма, 2”. 
  
 від 11 липня 2017 року 

№ 1021 „Про депутатський запит групи депутатів Кіровоградської міської 

ради”; 
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№ 1023 „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”; 

№ 1024 „Про внесення змін та доповнення 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”; 

№ 1027 „Про затвердження передавального акта майна з балансу пологового 

будинку № 2 ім. “Святої Анни” на баланс пологового будинку № 1”; 

№ 1028 „Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської 

ради дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Архітектора Паученка, 41/26”; 

№ 1029 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1030 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1031 „Про надання Гончаровій В.А. дозволу на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            

пров. Алтайському”; 

№ 1032 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1033 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1034 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1035 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1036 „Про передачу Нагорному О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Салганному (біля будинку № 6)”; 

№ 1037 „Про передачу Чернезі В.З. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Цілинній (біля будинку № 50)”; 

№ 1038 „Про передачу Чуріковій С.В. у власність земельної ділянки по          

вул. Луганській”. 
  
 від 20 липня 2017 року 

№ 1040 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 67 „Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2016-2018 роки”; 
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№ 1043 „Про внесення змін та доповнення 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”; 

№ 1044 „Про внесення змін та доповнення 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”; 

№ 1049 „Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 

абонентської плати за користування квартирними телефонами”; 

№ 1050 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет на              

2017 рік”; 

№ 1051 „Про передачу КЗ „Центральна міська лікарня м. Кіровограда”, КЗ 

„Поліклінічне об’єднання м. Кіровограда” та КЗ „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2” в постійне користування 

земельних ділянок по м. Кропивницькому”. 

 

 

 

 

Начальник управління апарату  

Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 
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