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УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 05 червня 2018 року                                                   №  1702 
 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання  

 

 

 Відповідно до статті 22 розділу IV Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, пункту 3.1 розділу 3 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, у 

зв’язку з виконанням окремих рішень, беручи до уваги інформацію 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького та рішень постійних 

комісій міської ради з даного питання, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Зняти з контролю рішення Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання згідно з переліком (додається). 

 

 

 

Міський голова                                     А.Райкович 

 

 

 

 

 
Худояр 22 07 05 



                                                               Додаток до рішення 

        Міської ради міста  

                                                                                 Кропивницького 

        від 05 червня 2018 року 

        № 1702 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 24 грудня 2015 року 

№ 36 „Про затвердження Міської програми протидії тероризму 

у 2016 році”. 

  

 від 23 лютого 2016 року 

№ 76 „Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                    

м. Кіровограді на 2016 рік”; 

№ 77 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 

січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921”. 

  
 від 29 березня 2016 року 

№ 138 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Кіровограді на 2016 рік”. 
  

 від 10 червня 2016 року 

№ 310 

 

„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 03.06.2014 № 3145 „Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кіровограда на період до 2017 року”; 

№ 311 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 27 січня 2015 року № 3918”; 

№ 320 „Про затвердження Програми матеріальної підтримки діяльності 

правоохоронних органів на 2016 рік”; 

№ 321 „Про рішення Кіровоградської міської ради, які втратили чинність”. 
  
 від 14 червня 2016 року 

№ 332 „Про передачу матеріальних цінностей Управлінню патрульної 

поліції у м. Кіровограді Департаменту патрульної поліції 

Національної поліції України”. 
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від 28 липня 2016 року 

№ 460 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 29 березня 2016 року № 138 „Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 

на 2016 рік”; 

№ 461 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 

27.01.2015 № 3918, 3920, 3921”; 

№ 462 „Про внесення змін до Статуту комунального закладу „Дитячий 

будинок „Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області”. 
  
 від 30 липня 2016 року 

№ 468 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

23.02.2016 № 76”. 

  
 від 23 вересня 2016 року 

№ 571 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 березня 2016 року № 138 “Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. 

  
 від 10 листопада 2016 року 

№ 599 
 

„Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 “Про затвердження 

Програми “місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я м. 

Кіровограда на 2013-2017 роки”; 

№ 603 
 

„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

03.06.2014 № 3145 „Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Кіровограда на період до 2017 року”; 

№ 604 
 

„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 березня 2016 року № 148 “Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва у 

м. Кіровограді на 2016 – 2020 роки”. 

  
 від 20 грудня 2016 року 

№ 718 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 

січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921”; 

№ 720 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 29 березня 2016 року № 138 „Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік”. 
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від 15 березня 2017 року 

№ 837 
 

„Про затвердження Програми управління комунальним майном             

на 2017 рік”; 

№ 848 „Про затвердження Міської програми протидії тероризму 

у 2017 році”; 

№ 849 „Про передачу матеріальних цінностей Головному управлінню 

Національної поліції в Кіровоградській області”. 
  
 від 07 квітня 2017 року 

№ 872 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 15.03.2017 № 848 „Про затвердження Міської програми протидії 

тероризму у 2017 році”; 

№ 955 „Про передачу земельної ділянки по вул. Генерала Жадова з 

комунальної власності в державну”. 

  
 від 27 червня 2017 року 
  

№ 993 
 

„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”; 

№ 996 „Про перейменування вулиці Зої Космодем’янської”; 

№ 1010 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 10 червня 2016 року № 309 „Про затвердження Плану дій сталого 

енергетичного розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року”; 

№ 1012 

 
 

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”. 
  
 від 20 липня 2017 року 

№ 1046 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради  

від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920”; 

№ 1047 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в  

м. Кропивницькому на 2017 – 2020 роки”. 

  

 від 04 вересня 2017 року 

№ 1054 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 
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№ 1055 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 

№ 1056 „Про надання кооперативу власників гаражів „ВІРАЖ” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

у власність земельної ділянки по шосе Олександрійському”; 

№ 1057 „Про надання Воронцовій О.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Поповича, 1-к”; 

№ 1058 „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” 

№ 1059 „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”; 

№ 1060 „Про надання Баркар С.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Генерала Жадова, 24-ж”; 

№ 1061 „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”; 

№ 1062 „Про надання КОКМВП профдезінфекції «РАТТУС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Комарова, 64”; 

№ 1076 „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”; 

№ 1077 „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”; 

№ 1078 „Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по  вул. Братиславській, 9”; 

№ 1079 „Про передачу УМВС України в Кіровоградській області в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 1-а”; 

№ 1080 „Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської 

ради в постійне користування земельної ділянки по                                   

вул. Волинській, 3”; 

№ 1081 „Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської 

ради в постійне користування земельних ділянок по вул. Павла 

Луньова, 14 та вул. Прирічній, 115”; 
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№ 1082 „Про передачу управлінню комунальної власності Кіровоградської 

міської ради в постійне користування земельної ділянки по                  

вул. Котляревського, 2-б”; 

№ 1083 „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)”; 

№ 1085 „Про припинення Українському державному підприємству 

поштового зв’язку „Укрпошта” Кіровоградської дирекції права 

постійного користування земельною ділянкою по вул. Бєляєва, 15, 

корп. 1”; 

№ 1092 „Про надання Катеринич Н.М. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Запорозькій (біля                    

будинку № 32/18)”; 

№ 1093 „Про зміну Шведчикову О.В. та Шведчиковій Т.В. цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Чехова, 24”; 

№ 1094 „Про зміну Шабленко Т.Т. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Сімферопольській, 49/164”; 

№ 1095 „Про надання ОК ЖБК „АВІАТОР” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 12”; 

№ 1096 „Про надання КП „ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Енергетиків, 20”; 

№ 1100 „Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста 

Кропивницького”; 

№ 1102 „Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в 

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; 

№ 1103 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 

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

№ 1106 „Про затвердження в новій редакції Положення про комісію із 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків”; 

№ 1107 „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”; 
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№ 1108 „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”; 

№ 1109 „Про передачу управлінню капітального будівництва 

Кіровоградської міської ради в постійне користування земельної 

ділянки по вул. Степняка-Кравчинського”; 

№ 1110 „Про надання ПП „Автопром” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка, 82”; 

№ 1111 „Про надання ТОВ „Барва” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка, 82”; 

№ 1112 „Про передачу Погрібняк Р.О. та Касаткіній Л.І. у власність 

земельних ділянок по вул. Кримській, 74-в та по  

вул. Кримській, 74-а”; 

№ 1113 „Про передачу Кривохижі А.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній(у дворі будинку № 1-б) ”;   

№ 1115 „Про надання ТОВ „ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА ГРУПА 

„ЦЕНТР” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б”; 

№ 1122 „Про зміну Кріпак І.Г. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Острівській”; 

№ 1123 „Про надання Копилу О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”; 

№ 1124 „Про надання Чупріні Р.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”; 

№ 1125 „Про надання Шерстюку Є.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)”; 

№ 1128 „Про надання КП „Електротранс” Кіровоградської міської ради» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Університетському, 3”; 

№ 1131 „Про зміну Ноніашвілі Л.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Вологодській, 20/17”. 
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від 10 жовтня 2017 року 

№ 1138 „Про внесення змін 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”; 

№ 1139 „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”; 

№ 1144 „Про передачу майна”; 

№ 1146 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет  

на 2017 рік”; 

№ 1151 „Про надання квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кропивницького дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою”; 

№ 1152 „Про передачу Грозану О.Є. у власність земельної ділянки по            

пров. Вільному”; 

№ 1154 „Про надання територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою”; 

№ 1157 „Про надання ТОВ „ЕКОБЕЗПЕКА-К” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              

вул. Аджамській”; 

№ 1158 „Про надання ДНЗ „Кіровоградське ВПУ № 4” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”; 

№ 1159 „Про надання Богачуку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)”; 

№ 1160 „Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”;  

№ 1161 „Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Верхній П’ятихатській (біля будинку № 30)”; 

№ 1162 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1163 „Про надання Тарасову О.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Тарана, 9”; 
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№ 1164 „Про надання Качану Ю.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Шатила (біля будинку № 10)”; 

№ 1165 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”; 

№ 1166 „Про передачу Чорній Н.І. у власність земельної ділянки по  

вул. Цілинній (біля будинку № 50)”. 

  

 від 26 жовтня 2017 року 

№ 1170 „Про внесення змін 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”; 

№ 1171 „Про внесення змін 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”; 

№ 1172 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської  

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

на 2017 рік”; 

№ 1173 „Про відмову у наданні ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

на березі р. Сугоклея (біля греблі в міському саду)”; 

№ 1174 „Про відмову у наданні ФОП Андрійцю І.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

на березі р. Інгул (біля ТЕЦ)”; 

№ 1177 „Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по            

вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1”; 

№ 1178 „Про надання Романенку С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Казанській (біля будинку № 41)”. 

  

 від 21 листопада 2017 року 

№ 1184 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет  

на 2017 рік”; 

№ 1189 „Про надання згоди на безоплатну передачу цілісних майнових 

комплексів професійно-технічних навчальних закладів                                       

м. Кропивницького з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького”; 
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№ 1190 „Про доручення на участь в управлінні багатоквартирними 

будинками”; 

№ 1193 „Про передачу майна Управлінню патрульної поліції в                                  

м. Кропивницькому”; 

№ 1195 „Про найменування провулків”; 

№ 1196 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 10 листопада 2016 року № 600 „Про перейменування                           

вулиці Волошкової та найменування вулиці і провулків у садовому 

товаристві „Червона зірка”; 

№ 1197 „Про започаткування міської премії в галузі культури”; 

№ 1215 „Про делегування представників міста до Госпітальної ради 

Кропивницького госпітального округу”; 

№ 1218 „Про найменування вулиць і провулків”; 

№ 1219 „Про збільшення розміру статутного капіталу  

КП „УНІВЕРСАЛ 2005” та затвердження Статуту у новій редакції”; 

№ 1220 „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”; 

№ 1221 „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”; 

№ 1222 „Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; 

№ 1231 „Про затвердження Положення про відзнаку міської ради та 

виконавчого комітету м. Кропивницького „За заслуги” І,  

ІІ ступенів”; 

№ 1232 „Про реорганізацію виконавчих органів та внесення змін до рішень 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року  

№ 3263, від 27 червня 2017 року № 993”; 

№ 1233 „Про надання згоди на розстрочку виконання рішень судів про 

стягнення заборгованості з ДП „Кіровоградтепло”  

ТОВ «ЦНТІ УНГА”. 
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від 27 листопада 2017 року 

№ 1240 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      

від 20 грудня 2016 року № 709 „Про міський бюджет  

на 2017 рік”; 

№ 1244 „Про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою по вул. Юрія Коваленка, 1-а”; 

№ 1246 „Про надання Головному управлінню пенсійного фонду України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

вул. Соборній, 7”; 

№ 1247 „Про надання Голодку О.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Шевченка (біля будинку № 15)”; 

№ 1248 „Про надання Підкевичу М.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Вокзальній (біля будинку № 64)”. 

  

 від 19 грудня 2017 року 

№ 1252 „Про затвердження містобудівної документації „План червоних ліній 

магістральних вулиць міста Кропивницького”; 

№ 1254 „Про затвердження Положення про управління освіти Міської ради 

міста Кропивницького в новій редакції”; 

№ 1255 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

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

на 2017 рік”; 

№ 1256 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2015 року № 3918, 3919, 3920, 3921”; 

№ 1258 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 07 листопада 2013 року № 2524 „Про затвердження 

Програми „місцевих стимулів” для працівників охорони здоров’я         

м. Кіровограда на 2013-2017 роки”; 

№ 1261 „Про внесення змін та доповнення до рішення Кіровоградської 

міської ради від 20 грудня 2016 року № 721 „Про затвердження 

Програми розвитку фізичної культури і спорту в  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; 

№ 1264 „Про внесення змін 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”; 
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№ 1265 „Про внесення змін 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”; 

№ 1270 „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”; 

№ 1273 „Про передачу Чорному Я.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Романа Шухевича (біля будинку № 54-а)”; 

№ 1275 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1276 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1277 „Про надання Моці А.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Нестерова (біля будинку по тупику Полтавському, 6-а)”; 

№ 1278 „Про надання Віцеховському А.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Нижній Прирічний (біля будинку № 23)”; 

№ 1279 „Про надання Бондаренку С.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24)”; 

№ 1280 „Про надання Бірюкову О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Тарана, 28”; 

№ 1281 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1282 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1283 „Про передачу Іщенку С.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Батальйонній, 32”; 

№ 1284 „Про передачу Сосні В.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Ковпака, 4”; 

№ 1285 „Про передачу Красіну В.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Волонтерській, 11”; 

№ 1286 „Про передачу Гур’янову Ф.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Луньовському 1-му, 14”; 

№ 1287 „Про передачу Римаренку О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Луньовському 1-му”; 

№ 1288 „Про передачу Ходоровському В.Л. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Вербицького, 47”; 
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№ 1289 „Про передачу Грачу А.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Миколи Міхновського (біля будинку № 42)”; 

№ 1290 „Про передачу Дітківському М.В. у власність земельної ділянки на 

розі вулиць Сергія Сєнчева та Степняка-Кравчинського”; 

№ 1291 „Про передачу Чухарєву І.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Салганні піски”; 

№ 1292 „Про надання Яровенко Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

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

№ 1293 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1294 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1295 „Про надання Ткаченко І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Суворова (біля буд. № 3)”; 

№ 1296 „Про надання Шовенку І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Філатова”; 

№ 1297 „Про надання Гавришу С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Філатова, 74”; 

№ 1298 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1299 „Про надання Мендрику Д.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Черкаській (між будинками № 32 та № 28)”; 

№ 1300 „Про надання Коломійцю Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ксені 

Ерделі, 17”; 

№ 1301 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1302 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 

№ 1303 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1304 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1305 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1306 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1307 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
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№ 1308 „Про передачу Сулімі К.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Павла Рябкова (біля будинку № 3)”; 

№ 1309 „Про передачу Гершкулу М.П. у власність земельної ділянки по     

вул. Карусельній, 21-б”; 

№ 1310 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1311 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1312 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1313 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1314 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1315 „Про передачу Бугленку В.П. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Яворницького, 6”; 

№ 1316 „Про передачу Шестаковій Л.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Казанській, 22”; 

№ 1317 „Про передачу Попович Н.В. у власність земельної ділянки по           

вул. Романа Майстерюка, 13”; 

№ 1318 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1319 „Про передачу Тимків Н.Д. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)”; 

№ 1320 „Про передачу Бедзаю В.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шкільній, 55”; 

№ 1321 „Про передачу Костенку В.З. у власність земельної ділянки по           

вул. Курчатова, 11”; 

№ 1322 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 

№ 1323 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”; 

№ 1324 „Про передачу Бебек Т.М. у власність земельних ділянок по 

вул. Верхній Биковській, 6”; 

№ 1325 „Про передачу Проценку А.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”; 

№ 1326 „Про надання дозволів на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок по           

м. Кропивницькому”;   

№ 1327 „Про надання ПАТ „УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 5”; 

№ 1328 „Про надання ПАТ „РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова,2”; 
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№ 1329 „Про надання КОНЦЕРНУ РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Садовій, 88”; 

№ 1330 „Про затвердження Потимку В.В. технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова”; 

№ 1331 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам для індивідуального 

садівництва”; 

№ 1332 „Про надання Шкрьобці В.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г)”; 

№ 1333 „Про надання Яровенку О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Кар’єрному (біля будинку № 14)”; 

№ 1334 „Про передачу Чуйку Р.В. безоплатно у власність земельної ділянки 

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

№ 1335 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”;   

№ 1336 „Про надання ГО „СТ „Дружба” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            

пров. Лелеківському 2-му, 25”; 

№ 1337 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою  щодо 

відведення земельних ділянок для ведення садівництва”; 

№ 1338 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в садових товариствах”;   

№ 1339 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 

№ 1340 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”;   

№ 1341 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”;   

№ 1342 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”;   

№ 1343 „Про надання кооперативу № 4 „Автолюбитель” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кримській, 121”; 

№ 1344 „Про надання Чайці Л.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Героїв України (біля будинку № 28, корп. 1)”; 
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№ 1345 „Про надання Хлевіцькому І.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”;   

№ 1346 „Про надання Хмурі П.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 

Похитонова (біля будинку № 1-а)”;    

№ 1347 „Про надання Гончар Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 73)”; 

№ 1348 „Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Дворцовій (біля будинку № 31)”; 

№ 1349 „Про надання Булаві В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Олексія Єгорова, 13-б”; 

№ 1350 „Про надання Гутник Т.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Олексія Єгорова, 13-г”; 

№ 1351 „Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 27)”; 

№ 1352 „Про надання Матвеєнку І.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 18)”; 

№ 1353 „Про надання Нікітіну В.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”; 

№ 1354 „Про надання Нікітіній Т.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”; 

№ 1355 „Про надання Зосімовій Л.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Кропивницького (напроти житлового будинку № 14)”; 

№ 1356 „Про надання Мартиновій І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (між будинками № 16/3 та № 12/4)”; 

№ 1357 „Про надання Скоку С.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Гагаріна (біля будинку № 12)”. 
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від 21 грудня 2017 року 

№ 1359 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської  

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

на 2017 рік”; 

№ 1366 „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”; 

№ 1367 „Про надання КЗ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ” дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Соколовській, 2”; 

№ 1368 „Про надання Розливану В.О. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Андріївській”; 

№ 1369 „Про надання Хлопенку В.Л. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Шевченка (біля будинку № 50/40)”; 
№ 1373 „Про перейменування управління комунальної власності 

Кіровоградської міської ради”; 
№ 1377 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 21 листопада 2017 року № 1232”; 
№ 1381 „Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”; 
№ 1383 „Про перейменування управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради”; 
№ 1384 „Про перейменування Головного управління житлово-комунального 

господарства Кіровоградської міської ради та затвердження 

Положення в новій редакції”; 
№ 1385 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 1” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в 

новій редакції”; 
№ 1386 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 2” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в 

новій редакції”; 
№ 1387 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 3” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в 

новій редакції”; 
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№ 1388 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ № 4” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в 

новій редакції”; 
№ 1389 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА № 9” 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” та затвердження Статуту в 

новій редакції”; 
№ 1390 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„КІРОВОГРАД-БЛАГОУСТРІЙ” КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ”, затвердження Статуту в новій редакції та збільшення 

розміру статутного капіталу”; 
№ 1391 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” в новій редакції”; 
№ 1392 „Про перейменування КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„КІРОВОГРАДСЬКА АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА” та 

затвердження Статуту в новій редакції”; 
№ 1393 „Про перейменування КІРОВОГРАДСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО 

ОСВІТЛЕННЯ „МІСЬКСВІТЛО” та затвердження Статуту в новій 

редакції”; 
№ 1394 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„УНІВЕРСАЛ 2005” в новій редакції та збільшення розміру 

статутного капіталу”; 
№ 1395 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„РИТУАЛЬНА СЛУЖБА-СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ” в новій 

редакції”; 
№ 1398 „Про перейменування управління земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища Кіровоградської міської 

ради”. 
 

 

 

Т.в.о. начальника управління  

апарату міської ради                                                     І. Каменська 


