
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГ 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 19 березня 2019 року       № 2417 

 

Про затвердження порядку денного 

п’ятнадцятої 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 07.03.2019 № 26-р „Про скликання п’ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання”, враховуючи пропозиції міського 

голови Райковича А.П., депутатів міської ради Краснокутського О.В., 

Шамардіна О.С., Матяшової Л.П., Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний п’ятнадцятої сесії Міської ради                 

міста Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням Міської ради міста Кропивницького 

            від 19 березня 2019 року № 2417 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

п’ятнадцятої 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 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

 

Демченко М.І.,  
депутат міської ради 

2.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про 

затвердження Міської програми профілактики та 

протидії злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 

роки» 
 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

3.  Про внесення змін до рішення Міської ради                           

міста Кропивницького від 31 січня  2019 року № 2279 

«Про затвердження Програми територіальної оборони та 

підтримання постійної мобілізаційної готовності міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки» 

 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 
(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

4.  Про затвердження істотних умов договору енергосервісу 2711 Управління освіти Костенко Л.Д., 
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(за пропозицією 

депутата  

Матяшової Л.П.) 

начальник управління 

5.  Про надання ПрАТ «ЗАВОД СЕГМЕНТ» дозволу на 

проведення інвентаризації земель по вул. Генерала 

Родимцева, 83 
2733 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

6.  Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Промисловій, 4 
2718 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

7.  Про інформацію керівника ТОВ «Екостайл» з приводу 

ситуації, яка склалась із вивозом сміття в місті, відповідно 

до рішення Міської ради міста Кропивницького                     

від 31 січня 2019 року № 2266 «Про депутатський запит 

депутата Міської ради міста Кропивницького Цертія О.М.» 

 

ТОВ «Екостайл» Мисака І.О., 
засновник ТОВ 

«Екостайл» 

8.  Про договір поруки 

2817 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 
(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Житник В.П., 
начальник управління 

9.  Про звіти голів постійних комісій Міської ради               

міста Кропивницького 

 

За пропозицією  

голів постійних 

комісій 

Голови постійних 

комісій міської ради 
 

Гамальчук М.П. 

Линченко М.Д. 

Зайченко В.В. 

10.  Про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і 
2671 

МФО «Рівні Шамардіна К.О., 
голова МФО «Рівні 
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чоловіків у житті місцевих громад можливості» можливості» 

11.  Про затвердження Положення про відділ з питань праці 

Міської ради міста Кропивницького у новій редакції 
2437 

Відділ з питань праці Рибак М.А., 
начальник відділу 

12.  Про передачу майна  

2438 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

13.  Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 2444 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

14.  Про передачу паливно-мастильних матеріалів 

2446 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

15.  Про затвердження звіту про виконання міського 

бюджету за 2018 рік 
2696 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

16.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про 

бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

2699 

Фінансове 

управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

17.  Про припинення комунального закладу «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство 

2450 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

18.  Про припинення комунального закладу «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня» шляхом перетворення (реорганізації) у 

комунальне некомерційне підприємство 

2451 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

19.  Про припинення комунального закладу «Центральна 

міська лікарня м. Кіровограда» шляхом перетворення 
2457 

(доопрацьований) 
Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство 

20.  Про припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство 

2458 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

21.  Про припинення комунального закладу «Міська лікарня 

№ 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство 

2459 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

22.  Про делегування прав замовника комплексної 

електрифікації територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому 

ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна 

компанія» 

2453 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

23.  Про переведення садових (дачних) будинків у садових 

товариствах в м. Кропивницькому у жилі будинки 2496 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

24.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276              

«Про затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

2684 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Білокінь С.В., 
начальник управління 

25.  Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями                             

м. Кропивницького 

2445 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

26.  Про затвердження переліку гуртожитків державної та 

приватної форм власності, які попадають під дію Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків» 

2447 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

27.  Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17 

січня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми 
2673 

Головне управління 

житлово-

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 
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утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 

2017-2021 роки» 

комунального 

господарства 

Головного управління 

28.  Про затвердження Положення про департамент з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 

ради міста Кропивницького в новій редакції 
2460 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

29.  Про надання у 2019 році пільг щодо сплати державного 

мита за видачу певних видів документів 2448 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

30.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 

політики у 2018 році 2441 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

31.  Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік 

2698 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

32.  Про встановлення ставок туристичного збору на 

території міста Кропивницького 2697 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

33.  Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького в новій редакції 2681 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

34.  Про звіт за 2018 рік щодо виконання Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-

2020 роки 
2454 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

35.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про 
2442 

Управління земельних 

відносин та охорони 
Вовенко О.А., 

начальник управління 
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затвердження Програми природоохоронних заходів 

місцевого значення на 2018-2020 роки» 

навколишнього 

природного середовища 

36.  Про внесення змін та доповнень до Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання 2685 
(доопрацьований) 

За пропозицією 

Громадської ради при 

Виконавчому комітеті 

Міської ради міста 

Кропивницького 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

37.  Про надання Дорохтею О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській 

2745 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

38.  Про надання Пєткову Ю.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 46 

2746 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

39.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (6 п., 3 діл.) 

2044 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

40.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (5 п., 3 діл.) 

2747 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

41.  Про передачу у власність земельних ділянок учасникам 

АТО  (5 п., 3 заявн.) 

2748 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

42.  Про передачу Половинці І.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Петра Покаржевського, 12/31 

2749 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

43.  Про передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність 

земельної ділянки в мікрорайоні Лелеківка (між пров. 

Курінним та СТ «Аграрник», ділянка № 54) 

2618 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

44.  Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тарана, 28 

2464 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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природного середовища 

45.  Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тарана, 26 (біля будинку № 24) 
2465 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

46.  Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по         

вул. Красноярській, 1 

2750 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

47.  Про надання Фоменко В.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного, 130 

2751 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

48.  Про надання Баші Ю.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              

вул. Чайковського, 26 

2462 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

49.  Про надання Красілічу В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гуляницького, 24 

2463 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

50.  Про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній, 77 

2588 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

51.  Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Ентузіастів, 29 

2596 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

52.  Про надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Романа Майстерюка, 16-а 

 

2597 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

53.  Про надання Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

2598 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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ділянки по вул. Олексія Глобенка 

54.  Про надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Володимира Івасюка, 24 

2599 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

55.  Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Криворізькій, 58 

2600 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

56.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   
(23 п., 21 діл.) 

2752 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

57.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   
(28 п., 26 діл.) 

2466 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

58.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам  (35 п., 33 діл.) 

2602 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

59.  Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам  (10 п., 8 діл.) 

2603 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

60.  Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам  (8 п., 6 діл.) 

2604 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

61.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   
(23 п., 21 діл.) 

2620 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

62.  Про надання Міщенку М.В. дозволу на озроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 77) 

2609 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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63.  Про надання Камборянц К.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній, 8 

1716 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

64.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам міста в садових товариствах   (9 п., 8 діл.) 

2754 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

65.  Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 

в садових товариствах   (28 п., 26 діл.) 

2614 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

66.  Про надання ПрАТ «Кіровоградський 

«Облсількомунгосп» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по          

вул. Преображенській, 26-б 

2755 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

67.  Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80) 

2756 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

68.  Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 64-а) 

2757 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

69.  Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 11-м 

2758 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

70.  Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Дружби Народів  (біля будинку № 3) 

 

2759 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

71.  Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля будинку № 29) 

2760 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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72.  Про надання Ярошенку Ю.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 19) 

2761 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

73.  Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, 

корп. 1) 

2762 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

74.  Про надання Гуменюку М.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 72-в) 

2469 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

75.  Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 25) 

2616 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

76.  Про надання Рябоволу С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 6) 

2647 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

77.  Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою по                                    

вул. Архангельській, 11-к 

2631 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

78.  Про надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля будинку № 4-а) 

2638 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

79.  Про надання Мамренко С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Куроп’ятникова (ГК «Горняк») 

2639 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

80.  Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6)  

2692 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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81.  Про надання Туркіній Д.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гагаріна, 3-р 

2169 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

82.  Про надання Туркіну А.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гагаріна, 3-с 

2168 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

83.  Про надання Сипливцю О.С дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8) 

2158 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

84.  Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, 

корп. 2)  (дружина загиблого учасника АТО) 

2468 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

85.  Про надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (між будинками                 

№ 7 та № 9) 

1732 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

86.  Про передачу Копилу О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля будинку         

№ 22, корп. 1) 

2763 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

87.  Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29) 

2764 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

88.  Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку 

№ 8) 

2765 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

89.  Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г 

2766 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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90.  Про передачу Сніцар Л.П. у власність земельної ділянки 

по вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1) 

2767 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

91.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а      
(5 п., 3 діл.) 

2768 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

92.  Про передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки на розі  

вулиць Андріївської та Верхньої Биківської 

2471 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

93.  Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Фортечному (між буд. № 23 

та № 25) 

2194 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

94.  Про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Фортечному (між будинками 

№ 19-а та № 21-а) 

2592 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

95.  Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку        

№ 157) 

623 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

96.  Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 13, корп. 1) 

 

635 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

97.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а                     
(26 п., 24 діл.) 

 

2680 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

98.  Про передачу у власність громадянам земельних ділянок 

для будівництва індивідуальних гаражів  (6 п., 4 діл.) 

2770 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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99.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Спренжина 

2771 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

100.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки біля перехрестя                     

вул. Холодноярської та пров. Уральського 

2772 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

101.  Про надання Касьяненку А.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній, 4-п 

2773 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

102.  Про надання Буковшину В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Смоленській, 2 

2472 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

103.  Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки 

по вул. Євгена Маланюка, 9-б 

2774 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

104.  Про передачу ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» в оренду 

земельної ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а 

2775 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

105.  Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок секціях        

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

(102 мікрорайон, поз. 33) 

2776 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

106.  Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в 

оренду земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля          

будинку № 4-б) 

2777 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

107.  Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної 

ділянки по пров. Халтуріна, 6 

2467 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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108.  Про передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в 

оренду земельної ділянки по вул. Великій               

Пермській, 62-а  

2474 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

109.  Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 20-а 

2475 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

110.  Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а  

2476 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

111.  Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 103-а   (магазин) 

2477 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

112.  Про передачу ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ 

АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» в 

оренду земельної ділянки по вул. Героїв України 

2479 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

113.  Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку № 6) 

2778 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

114.  Про поновлення Константіновій Л.Б. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Яновського, 157 

2488 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

115.  Про поновлення Дежку О.В. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Тараса Карпи, 66/44 

2489 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

116.  Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Садовій, 43 

2490 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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117.  Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 46 

2491 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

118.  Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33 

2492 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

119.  Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» 

договору оренди земельної ділянки по                                    

вул. Добровольського, 6-б  

2493 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

120.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по 

м. Кропивницькому   (7 п., 4 діл.) 

2779 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

121.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по 

м. Кропивницькому   (6 п., 3 діл.) 

2780 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

122.  Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - 

ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок по м. Кропивницькому 

2796 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

123.  Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі 

просп. Винниченка 

2615 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

124.  Про надання ІНГУЛЬСЬКІЙ ШАХТІ ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «СХІДНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гагаріна, 29 

2781 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

125.  Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Інженерів 

2714 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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126.  Про надання Головному управлінню Національної 

поліції в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 86-а 

2732 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

127.  Про надання КЗ «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Пугачова, 2 

2480 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

128.  Про надання Кіровоградській районній державній 

лікарні ветеринарної медицини  дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по                                

вул. Бобринецький шлях, 6 

2481 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

129.  Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ 

НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ 

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Преображенській, 88 

2675 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

130.  Про передачу Комунальному некомерційному 

підприємству «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького в постійне користування  земельної 

ділянки по вул. Миколи Левитського, 71/24 

2782 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

131.  Про передачу КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ              

М. КІРОВОГРАДА» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Габдрахманова, 5 

2482 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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132.  Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Братиславська, 9 

2483 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

133.  Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою шляхом зміни цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Братиславській, 7-в  (біля заводу 

«Гідросила») 

2783 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

134.  Про надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Великій 

Перспективній, 11-б 

2784 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

135.  Про зміну Катеринич Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по  вул. Запорозькій (біля будинку               

№ 32/18) 

2487 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

136.  Про затвердження КП «Теплоенергетик» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Енергетиків, 20 

2785 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

137.  Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 

2786 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

138.  Про затвердження земельної ділянки по                                 

вул. Аджамській, право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

2788 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

139.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 

Кропивницького (біля розвантажувального майданчику 

ринку «Полтавський»), право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

2485 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

140.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта 

Попова (біля магазину «АТБ-маркет»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні  

2486 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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141.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 28-г, право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

1534 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

142.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(біля будинку № 40), право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

Дію рішення 

зупинено  

розпорядженням 

міського голови від 

11.02.2019 № 25-р 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

143.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна (біля будинку № 15), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

рішення зупинено  

розпорядженням 

міського голови від 

11.02.2019 № 24-р 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

144.  Про затвердження земельної ділянки по просп. 

Промисловому (біля АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell”), 

право оренди на яку набувається на аукціоні 

2268 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

145.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 24-в), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

2683 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

146.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля автостоянки), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2702 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

147.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка 

(між будинками № 24 та № 26), право власності на яку 

набувається на аукціоні 

 

2267 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

148.  Про надання дозволу  на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                                   

вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

 

2678 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

149.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30 

2791 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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150.  Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність (шляхом викупу) по вул. Преображенській, 88-б 

2792 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

151.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а 

2794 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

152.  Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                                        

вул. Преображенській, 5 

2795 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

153.  Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 5-а, 

на конкурентних засадах (земельних торгах)  

2494 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

154.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок              

(22 п., 21 заявн.) 

2797 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

155.  Про внесення змін до рішення міської ради                            

від 10.10.2017 № 1151 («Про надання квартирно-

експлуатаційному відділу міста Кропивницького дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою») 

2798 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

156.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

14.07.2015 № 4304 («Про передачу ТОВ «ЛАСКА-

КІРОВОГРАД» в оренду земельної ділянки по вул. Валентини 

Терешкової, 172») 

2799 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

157.  Про внесення змін до рішення міської ради від 

07.12.2011 № 1069 («Про надання управлінню освіти 

Кіровоградської міської ради дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок») 

2800 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

158.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 27.11.2018 № 2053  («Про надання 

Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

2594 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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щодо відведення земельної ділянки по пров. Курінному (біля 

будинку № 29)») 

159.  Про внесення змін до рішення міської ради                              

від 29.03.2011 № 423 («Про поновлення ПМП «МУРАЙ»  

договору оренди земельної ділянки по вул. Преображенській (біля                  

скверу «Центральний»)») 

2677 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

160.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького  (4 п.) 

2802 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

161.  Про внесення змін до рішення міської ради                            

від 07.04.2017 № 958 («Про продаж Мурадову Е.М. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Євгена 

Тельнова, 11/31-а») 

2815 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

162.  Про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо встановлення (зміни) меж                                  

міста Кропивницького 

2595 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

163.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Л.МАСЛО 


