
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 05 червня 2018 року       № 1686 

 

Про внесення доповнень  

до порядку денного дванадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського голови              

Райковича А.П., погоджувальної ради представників депутатських фракцій і 

груп та голів постійних комісій від 04.06.2018, депутатів міської ради 

Краснокутського О.В., Гамальчука М.П., Шамардіна О.С., Волкожі Т.П., 

Дриги В.В., Кролевця А.В., Кріпака С.В., Линченка М.Д., Міська рада                 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Внести доповнення до порядку денного дванадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням міської 

ради від 29 березня 2018 року № 1552 ,,Про затвердження порядку денного 

дванадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання”                  

(з урахуванням змін та доповнень, внесених рішеннями міської ради                      

від 24 квітня 2018 року № 1582, від 26 квітня 2018 року № 1628), а саме: 

 включити та затвердити додаткові питання до порядку денного   

дванадцятої сесії (ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького                        

сьомого скликання  (додаються). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 
 

 

Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            05 червня 2018 року 

№ 1686 
 

 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дванадцятої сесії  (ІV засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

п/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.  

Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 
1835 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

2.  

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» 

1851 
(доопрацьований) 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

3.  

Про реорганізацію виконавчого органу та внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 29 липня 2014 року № 3263 («Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 

та її виконавчого комітету, виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради») 

1852 
(доопрацьований) 

Відділ кадрової 

роботи 

Дзюба Н.Є., 
заступник міського 

голови з питань 

діяльності виконавчих 

органів ради 
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4.  

Про затвердження складу комісії з розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького 1829 
Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

5.  

Про внесення змін до Заходів щодо реалізації 

Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня        

2017 року № 759 

1869 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

6.  

Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поминального обіду 1870 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

7.  

Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку 

житлово-комунального господарства міста 

Кропивницького на 2017-2021 роки» 

1858 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

8.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360    

„Про міський бюджет на 2018 рік” 1859 
Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

9.  

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» 

1828 
(доопрацьований) 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 
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10.  

Про найменування провулка 

1830 
Відділ культури і 

туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

11.  

Про надання згоди на безоплатну передачу до 

комунальної власності територіальної громади міста 

Кропивницького розподільчого пункту міської 

електромережі 

1831 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

12.  

Про оптимізацію мережі закладів освіти 

1834 Управління освіти 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

13.  

Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору 

на 50 відсотків від абонентської плати за користування 

квартирними телефонами 1847 
Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

14.  

Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо 

реалізації Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки, затвердженої 

рішенням Міської ради міста Кропивницького             

від 15.02.2018 № 1429 

1849 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

15.  

Про утворення наглядових рад в комунальних 

підприємствах Міської ради міста Кропивницького  1833 
(доопрацьований) 

Депутат міської ради 

Цертій О.М. 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

16.  

Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 1856 
(доопрацьований) 

Управління апарату 

міської ради 

Каменська І.Е., 
т.в.о. начальника 

управління 
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17.  

Про створення комунального закладу «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 

Міської ради міста Кропивницького» 
1857 

(доопрацьований) 
Управління молоді 

та спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

18.  

Про доповнення до Плану діяльності Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 
1871 

(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - 

начальник управління 

економіки 

Паливода А.А, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

19.  

Про передачу майна військовій частині А0680 

1864 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 
(за пропопозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

20.  

Про передачу майна військовій частині А1840 

1872 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 
(за пропопозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

21.  

Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

Кропивницькому міському військовому комісаріату 

1873 

Сектор з 

мобілізаційної роботи 

та територіальної 

оборони 
(за пропопозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 
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22.  

Про передачу майна військовій частині 3011 

Національної гвардії України 

1866 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

(за пропопозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

23.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 червня 2017 року № 982 «Про 

затвердження Програми матеріальної підтримки 

діяльності правоохоронних органів на 2017-                     

2018 роки» 
1868 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

(за пропопозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

24.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1595 «Про 

припинення комунального закладу «Амбулаторія 

загальної практики-сімейної медицини» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» 

1880 

Управління охорони 

здоров'я 
(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

Макарук О.О., 
начальник управління 

25.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1596 «Про 

припинення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда» 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» 

1881 

Управління охорони 

здоров'я 
(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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26.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 24 квітня 2018 року № 1597 «Про 

припинення комунального закладу «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда» 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство» 

1882 

Управління охорони 

здоров'я 
(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

Макарук О.О., 
начальник управління 

27.  

Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель міста 

Кропивницького Кіровоградської області 
2012 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

28.  

Про затвердження Положення про конкурс на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти міста 

Кропивницького 
1874 

(доопрацьований) 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

29.  

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 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки» 

1876 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата  

Дриги В.В.) 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

30.  

Про передачу управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1 2011 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Дриги В.В.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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31.  

Про передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду 

земельної ділянки по  вул. Соборній, 40-а 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата 

 Кролевця А.В.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

32.  

Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1569 

«Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2018 рік» 

 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 
(за пропозицією 

депутата  

Кріпака С.В.) 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

33.  

Про внесення доповнення до рішення міської ради від 

17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та 

безпеки руху в місті Кропивницькому на                            

2017-2021 роки» 

1885 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

34.  

Про затвердження Програми спільного фінансування 

та підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому 

на 2018 - 2021 роки» 2000 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

35.  

Про тимчасові обмеження 

1889 

Пропозиція 

депутата  

Цертія О.М. 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 
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36.  

Про надання КП «Благоустрій» Міської ради міста 

Кропивницького» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між 

вулицями велика Перспективна та Михайлівська по 

лівому березі річки Інгул 

2009 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозиція 

депутата  

Цертія О.М.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

37.  

Про надання Жиминюк В.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леваневського, 2-г  
1960 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозиція 

депутата  

Цертія О.М.) 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

38.  

Про звіти голів постійних комісій Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання 
 

Пропозиція 

депутата  

Линченка М.Д. 

Голови постійних 

комісій міської ради 

39.  

Про надання Кумпан Л.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вербицького, 37 
1704 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

40.  

Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам  (7 пунктів) 
1703 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

41.  

Про надання Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Романа Шухевича, 3/2 
1904 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

42.  

Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (4 пункти) 
1905 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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43.  

Про надання Бордіян Т.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Керченській (між будинками № 71               

та № 73) 

1906 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

44.  

Про надання Лисканичу О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Алтайському, 28 
1907 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

45.  

Про надання  Ждану С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Зеленогірській, 65 
1908 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

46.  

Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (біля будинку № 14) 
1909 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

47.  

Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам   (8 пунктів) 1910 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

48.  

Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (24 пункти) 1911 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

49.  

Про передачу Гордієнко М.М. в оренду земельної 

ділянки по вул. Затишній, 10  1912 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

50.  

Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної 

ділянки по вул. Делегатській, 20 1913 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

51.  

Про передачу Гончаровій В.А. у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському 1914 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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52.  

Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (7 пунктів) 1915 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

53.  

Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (29 пунктів) 1916 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

54.  

Про передачу безоплатно  у власність земельних 

ділянок громадянам   (22 пункти) 1917 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

55.  

Про передачу безоплатно  у власність земельних 

ділянок громадянам   (6 пунктів) 1918 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

56.  

Про передачу у спільну сумісну  власність земельних 

ділянок громадянам   (22 пункти) 1919 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

57.  

Про передачу безоплатно  у власність земельних 

ділянок громадянам   (15 пунктів) 1920 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

58.  

Про передачу безоплатно  у власність земельних 

ділянок громадянам   (9 пунктів) 1921 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

59.  

Про передачу Степанову В.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Зоряній, 10 1922 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

60.  

Про передачу Умрихіну О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Громадянському, 4-б 1923 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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61.  

Про надання Ліцман В.Р. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66) 
1890 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

62.  

Про надання Столярчуку О.Ю. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Ялтинській 
1891 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

63.  

Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Інгульській (між будинками № 50         

та № 52) 

1892 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

64.  

Про передачу Ковальчуку В.М. у власність земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській 2001 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

65.  

Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО   (12 пунктів) 1366 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

66.  

Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО   (5 пунктів) 1893 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

67.  

Про передачу Жаркову К.В. у власність земельної 

ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової  1894 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

68.  

Про передачу Гавриш Т.А. у власність земельної 

ділянки по пров. Азовському   (вдова учасника АТО) 1895 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

69.  

Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (4 пункти) 1896 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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70.  

Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО   (4 пункти) 1897 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

71.  

Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (5 пунктів) 1898 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

72.  

Про передачу Бучковському К.В. у власність 

земельної ділянки по вул. Лінія 7-а (біля будинку        

№ 33) 
1899 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

73.  

Про передачу Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 46/2 1902 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

74.  

Про передачу Єфімовичу Д.С. у власність земельної 

ділянки на розі вулиць Барболіна та Романа 

Майстерюка   (учасник АТО) 
2002 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

75.  

Про передачу Фоміну І.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Садовій   (учасник АТО) 1370 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

76.  

Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО   (7 пунктів) 1900 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

77.  

Про надання Марковій В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Аджамському (біля будинку № 17/95) 
1719 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

78.  

Про надання Тарасову В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по бульвару Студентському, 10 
1999 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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79.  

Про надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)   
(учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) 

1731 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

80.  

Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку            

№ 11, корп.3)   (учасник АТО) 

1938 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

81.  

Про надання Миценко В.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22-б) 
1940 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

82.  

Про надання Подкладенку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-г 

(ділянка № 57)  

1943 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

83.  

Про надання Мамедову Р.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, 

корп.1)   (учасник АТО) 

1945 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

84.  

Про надання Опрі К М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля буд. № 22)   
(учасник АТО) 

1949 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

85.  

Про надання Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по                         

вул.  Академіка Корольова, 3-г 
2006 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

86.  

Про надання Полтавцю В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Похитонова (у дворі будинку 

14/11) 

1432 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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87.  

Про надання Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32 
1954 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

88.  

Про передачу Сошніковій Г.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова                       

(біля будинку № 26) 
1950 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

89.  

Про передачу Колісніченку М.М. та Драч І.С. 

безоплатно у власність земельної ділянки по                    

пров. Фортечному (біля будинку № 21) 
1951 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

90.  

Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку 

№ 51/44) 
1952 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

91.  

Про передачу Мусіновій А.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шульгіних, 32 1955 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

92.  

Про передачу Бондаренку С.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Можайського, 2-а 1956 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

93.  

Про передачу Луценку О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а 1957 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

94.  

Про передачу Бондаренку О.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка                   

(біля котельні) 
1958 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

95.  

Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Харківській, 1 

1743 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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96.  

Про надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 17-а 

1749 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

97.  

Про надання Кіровоградській обласній організації 

інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України»  дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  по вул. Шевченка¸ 3 

1752 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

98.  

Про поновлення ФОП Мерошкіній О.Ю. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Преображенській        

(біля Центрального ринку) 
1763 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

99.  

Про надання ТОВ «Кіровоградська виробнича 

лабораторія ветеринарних препаратів»  

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по  

вул. Преображенській, 92-г 

1959 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

100.  

Про надання ПП «Укртехноторг» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Смоленській, 2-в    
1961 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

101.  

Про надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 29-б  
1962 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

102.  

Про передачу ПП «ВОДОЛІЙ-ЦС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 31-л 126 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

103.  

Про передачу Свиридову О.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 37/16 1754 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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104.  

Про передачу ПП «ЛІДЕР СМ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Добровольського, 1 1963 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

105.  

Про передачу ТОВ КДЦ «КДЦ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 13 1964 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

106.  

Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду 

земельної ділянки по вул. Академіка Тамма, 33/32  1975 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

107.  

Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Михайлівській, 1  1965 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

108.  

Про поновлення ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК 

АВАЛЬ» договору оренди земельної ділянки по вул. 

Декабристів, 2/14  
1966 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

109.  

Про поновлення Сергатому Ю.О. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля             

будинку № 14)  
1967 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

110.  

Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-б 1968 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

111.  

Про надання Автогаражному кооперативу № 1 

«Автолюбитель» дозволу на розроблення технічній 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1 

1969 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

112.  

Про надання ОК НКК «АГРАРНИК» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 4-а 
1970 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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113.  

Про надання Релігійній громаді парафії Української 

православної церкви Київського патріархату дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а 

1971 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

114.  

Про надання ПАТ «УКРСОЦБАНК» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Дворцовій, 25                     

1972 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

115.  

Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ 

ЦЕНТРУ МВС В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у 

постійне користування земельних ділянок по              

м. Кропивницькому 

1973 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

116.  

Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по пров. Училищному, 3-а  
1974 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

117.  

Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по бульвару Студентському  
2003 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

118.  

Про припинення ПВФ «Стрілецький» права 

користування земельною ділянкою по на розі                 

вул. Полтавської та пров. Об’їзного 
1976 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

119.  

Про припинення ПАТ «ВТБ БАНК» права 

користування земельною ділянкою по                               

вул. Вокзальній, 16, корп. 1  
1977 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

120.  

Про припинення ПП «АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К»  права 

користування земельною ділянкою по                                      

вул. Михайлівській, 26 
1978 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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121.  

Про затвердження КЗ «Обласна спеціалізована дитячо-

юнацька школа олімпійського резерву–2» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки на перехресті вулиць 

Курганної, Суворова, Барболіна  

1980 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

122.  

Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля магазину «АТБ»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні  
1984 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

123.  

Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                                 

вул. Преображенській, 16-г  
1551 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

124.  

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 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

125.  

Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Ялтинській 

(біля онкодиспансеру) 
1777 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

126.  

Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 6/13  
1778 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

127.  

Про надання Асоціації «Торговельно-виробничій 

асоціації «Сервіс-Монтаж» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу) по вул. 

Яновського, 112-к  

1987 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

128.  

Про зміну Стеннік Т.А. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Миколи Смоленчука, 4 
1573 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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129.  

Про зміну Димитровичу О.В. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Садовій, 41/72  
1781 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

130.  

Про зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Волкова (біля 

кардіодиспансеру  
1989 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

131.  

Про зміну Коцюрбі В.Ю. цільового призначення 

земельної ділянки по  вул. Волкова (біля 

кардіодиспансеру)  
1990 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

132.  

Про надання ТОВ «АЛЄКС ТРЕЙД» дозволу на 

передачу в суборенду земельної ділянки по                                   

вул. Кропивницького (біля мосту)  
1782 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

133.  

Про відмову у наданні дозволів на відведення 

земельних ділянок   (21 пункт) 
1994 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

134.  

Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

міської ради від 29.01.2013 № 2231 («Про затвердження 

Тимчасового положення про порядок передачі (надання) 

земельних ділянок для гаражного будівництва на 

прибудинкових територіях багатоквартирних будинків міста 

Кіровограда») 

1995 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

135.  

Про внесення змін до рішень міської ради 

1996 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 
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136.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 07.12.2011 № 1069 2004 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

137.  

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 15 березня 2017 року № 830 «Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин 

у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки» 

2005 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
заступник начальника 

управління 

 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           І. Каменська 


