
 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 06 листопада 2018 року           № 1926 

 

Про затвердження порядку денного 

тринадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, розпорядження міського голови              

від 25.10.2018 № 21-р, враховуючи пропозиції міського голови                  

Райковича А.П., депутатів міської ради Волкова І.В., Краснокутського О.В., 

Цертія О.М., Шамардіна О.С., Зайченка В.В., Табалова А.О., Линченка М.Д., 

Капітонова С.І., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний тринадцятої сесії Міської ради                 

міста Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 
Каменська  24 15 37 



 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 

             Рішення Міської ради міста Кропивницького 

             06 листопада 2018 року 

№ 1926 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

тринадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Депутати міської 

ради 

Краснокутський О.В., 

Капітонов С.І., 

Кріпак С.В. 

2.  Про звільнення Грабенка О.В. 

 

Відділ кадрової 

роботи 
(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

Райкович А.П., 
міський голова 

3.  Про передачу майна 

1867 
(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради                             

від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-             

2020 роки» 

2099 
(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 
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5.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 21 грудня 2017 року № 1360 

«Про міський бюджет на 2018 рік» 

2097 
(доопрацьований) 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про 

затвердження Програми інформатизації та 

електронного самоврядування «Електронне місто» на 

2016-2018 роки» 

2064 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Бабаєва О.В., 
начальник відділу 

7.  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 

2079 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

8.  Про звільнення від сплати земельного податку на 

2019 рік 2082 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

9.  Про доповнення до Плану діяльності Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2018 рік 
2088 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

10.  Про затвердження Плану діяльності Міської ради 

міста Кропивницького з підготовки проектів 

регуляторних актів на 2019 рік 
2106 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

11.  Про внесення змін та доповнення до рішення міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про 

затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги» на 2016 - 

2018 роки» 

 

2089 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 
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12.  Про затвердження передавальних актів 
2090 

(доопрацьований) 

Управління молоді та 

спорту 

 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

13.  Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 2091 

Управління апарату 

міської ради 

 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

14.  Про інформацію керівників теплогенеруючих 

підприємств щодо готовності до початку 

опалювального сезону 2018-2019 років 
 

 

 
 

За результатом обговорення прийнято рішення 

«Про повернення з оренди цілісного майнового 

комплексу державного комунального підприємства 

теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго» 

 

ДП «Кіровоградтепло»  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 
 

КП «Теплоенергетик» 
 

ВАТ «Кіровоградгаз» 
 

Проект рішення 

підготовлено 

управлінням 

комунальної власності 
(за пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П.) 

 

Таран А.В. 
заступник директора  

ДП «Кіровоградтепло»  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 
 

Чельник О.С., 
директор КП 

«Теплоенергетик» 
 

співдоповідач 

Гладкий О.В., 
голова правління ВАТ 

«Кіровоградгаз» 

15.  Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями                          

м. Кропивницького 2100 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

16.  Про створення комунальних установ «Інклюзивно-

ресурсний центр № 1» Міської ради міста 

Кропивницького», «Інклюзивно-ресурсний центр             

№ 2» Міської ради міста Кропивницького», 

«Інклюзивно-ресурсний центр № 3» Міської ради 

міста Кропивницького» 

 

2096 
(доопрацьований) 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 
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17.  Про внесення змін до рішення 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» 

2098 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Ксеніч В.М.,  
начальник управління 

18.  Про затвердження Порядку повернення орендованих 

цілісних майнових комплексів комунальних 

підприємств територіальної громади міста 

Кропивницького після припинення або розірвання 

договору оренди 

2080 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 21 листопада 2017 року № 1188 

«Про затвердження переліку об'єктів комунальної 

власності м. Кропивницького, які підлягають 

приватизації» 

2101 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

20.  Про деякі питання, пов’язані з приватизацією 

об’єктів, що належать до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 

2102 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

21.  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» 

2103 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

22.  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» 

2104 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 



 5 

23.  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» 

2105 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

24.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 15 березня 2017 року № 833 «Про 

затвердження Програми розвитку галузі охорони 

здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 роки» 

2109 

Управління охорони 

здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

охорони здоров'я 

25.  Про встановлення заборони продажу пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних 

напоїв, вин столових суб'єктами господарювання 

(крім закладів ресторанного господарства) у 

визначений час доби в межах міста Кропивницького 

2298 
(регуляторний 

акт) 

Юридичне 

управління 

Смаглюк М.О., 
начальник управління 

26.  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») 

2107 

Відділ культури і 

туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

культури і туризму 

27.  Про реформування друкованого засобу масової 

інформації та редакції газети 2112 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

28.  Про внесення змін 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» 

 

 

2092 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 
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29.  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» 

2093 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

30.  Про внесення змін до рішення міської ради                         

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження 

Програми розвитку та збереження зелених насаджень 

у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

2094 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

31.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України про виділення 

додаткових коштів 

 Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

32.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Прем’єр-міністра України, 

Кабінету Міністрів України та в.о. Міністра охорони 

здоров’я України щодо фінансової незабезпеченості 

галузі «Охорона здоров’я» м. Кропивницького 

 Управління охорони 

здоров'я 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Макарук О.О., 
начальник управління 

33.  Про спрямування коштів 

2305 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління  

34.  Про внесення змін до рішення міської ради                        

від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки» 

 

 

2306 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

Волкова І.В.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління  
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35.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького щодо неприпустимості підвищення 

ціни на природний газ для побутових споживачів, 

релігійних організацій та виробників теплової енергії 

в рамках виробництва теплової енергії з метою 

надання послуг з опалення та постачання гарячої 

води населенню, релігійним організаціям (крім 

обсягів, що використовуються для провадження їх 

виробничо-комерційної діяльності) 

 

2304 Депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

Цертій О.М. 
(за пропозицією 

депутата  

Цертія О.М.) 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

 

36.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

учасникам АТО  (4 пункти) 

2113 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Цертія О.М.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

37.  Про уповноваження  

2307 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Владов Р.П., 
начальник управління 

38.  Про доручення 

2308 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

 

 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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39.  Про внесення змін до рішення міської ради                           

від 21 листопада 2017 року 1200 «Про надання згоди 

на безоплатну передачу з державної власності до 

комунальної власності територіальної громади                    

м. Кропивницького світлофорних об'єктів» 

2291 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

40.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 19 грудня 2017 року № 1263 «Про 

затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-

2018 роки» 

 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного 

управління 

41.  Про внесення змін до рішення міської ради                  

від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження 

Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-          

2020 роки» 

2293 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 
(за пропозицією 

депутата  

Табалова А.О.) 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

42.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження 

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки» 
2292 

(доопрацьований) 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 
(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

43.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

2296 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 
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44.  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» (зі змінами) 

 

Відділ кадрової 

роботи 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

45.  Про внесення змін до структури і штатів 

Кропивницького міського центру соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді  

Відділ кадрової 

роботи 
(за пропозицією 

депутата 

Краснокутського О.В.) 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

46.  Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу 
2295 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

Линченка М.Д.) 

 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

47.  Про використання червоно-чорного прапору на 

території міста Кропивницького 

1793 
(доопрацьований) 

Депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

Маламен Г.С. 
(за пропозицією 

депутата  

Капітонова С.І.) 

 

Маламен Г.С., 
депутат міської ради 

 

48.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Районній, 10 

 

2048 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

49.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Руслана 

Слободянюка, 213-б 

 

2049 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 



 10 

50.  Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала 

Родимцева, 102 

2051 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

51.  Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Курганній, 58                         

2052 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

52.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по пров. 

Аджамському, 6-а  

2196 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

53.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому 
2197 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

54.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Верещагіна  
2198 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

55.  Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельної ділянки на розі вулиць Полярної та 

Районного бульвару  

2218 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

56.  Про передачу ТОВ «ЛНК» в оренду земельної 

ділянки по вул. Байкальській (біля міського 

сміттєзвалища) 
2301 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

57.  Про поновлення ПрАТ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» договорів оренди 

земельних ділянок по м. Кропивницькому 

 

 

2223 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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58.  Про надання Кіровоградській районній раді 

Кіровоградської області дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дарвіна, 21/26  

1861 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

59.  Про надання Кіровоградській районній раді 

Кіровоградської області дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дарвіна, 23, 25, 29  

1862 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

60.  Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

ЦЕНТРУ З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок по місту Кропивницькому  

2057 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

61.  Про надання ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ № 1 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Олени Журливої, 1  

2058 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

62.  Про надання КЗ «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2                       

ІМ. СВЯТОЇ АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1  

2232 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

63.  Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ 

ЦЕНТРУ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Гоголя, 66/50  

2234 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

64.  Про надання Кропивницькому коледжу харчування та 

торгівлі дозволу на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Леоніда Куценка, 5 

2235 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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65.  Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок по м. Кропивницькому 

2236 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

66.  Про надання Полтавському казенному 

експериментальному протезно-ортопедичному 

підприємству дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по проїзду 

Тінистому, 8  

2237 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

67.  Про надання ДП «Кіровоградський комбінат 

хлібопродуктів № 2» Державного агентства резерву 

України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по просп. Інженерів, 2  

2240 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

68.  Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2 

2241 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

69.  Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 2  

2242 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

70.  Про надання КП «Управління будинками Міської 

ради міста Кропивницького» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Архітектора Паученка, 41/26  

 

2243 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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71.  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 

Владов Р.П., 
начальник управління 

72.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних 

ділянок по вул. Таврійській, 29/32 та                           

вул. Преображенській, 103  

2059 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

73.  Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Комарова, 60  
2245 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

74.  Про передачу КП «Теплоенергетик» у постійне 

користування земельних ділянок по місту 

Кропивницькому 
2247 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

75.  Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по місту Кропивницькому  
2248 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

76.  Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Короленка, 75/1  
2249 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

77.  Про затвердження ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-р  
2250 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

78.  Про затвердження Державній установі 

«Кіровоградський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Комарова, 64  

 

2251 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 
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79.  Про затвердження КВАРТИРНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 2  

2252 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

80.  Про затвердження КВАРТИРНО-

ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3-б  

2253 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

81.  Про затвердження Головному територіальному 

управлінню юстиції у Кіровоградській області 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 47 

2254 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

82.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.Масло 


