
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
від 06 листопада 2019 року         № 31-р 

 
 

Про скликання дев’ятнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання: 

 

 1. Скликати дев’ятнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького                 

сьомого скликання 19 листопада 2019 року о 10 годині в кімнаті № 305 

(приміщення міської ради). 

 

 2. На розгляд сесії винести питання згідно з проєктом порядку денного 

дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

 3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по 

роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп’ютерного 

забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста 

через друковані засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради                     

про скликання та проведення дев’ятнадцятої сесії Міської ради                                                    

міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  24 03 14 



                            ПРОЄКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
                   засідання  19.11.2019 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
Ініціал та прізвище,  

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради А.Табалов, 

секретар міської ради 

2.  3402 
Про виконання рішення суду А.Райкович, 

міський голова 

3.  3339 
Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 «Про 

затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження Відзнаками 

міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки» 

С.Балакірєва, 
начальник відділу кадрової роботи 

4.  3321 
Про передачу майна В.Лєвашов, 

завідувач сектора мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

5.  3384 
(доопрацьований) 

Про затвердження істотних умов договору енергосервісу  (ліцей «Сокіл»,                        

ДНЗ № 73) 
Л.Костенко, 

начальник управління освіти 

6.  3343 
(доопрацьований) 

Про затвердження Меморандуму про гарантії територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницький територіальній громаді смт Нового у разі приєднання 

територіальної громади смт Нового до територіальної громади міста обласного 

значення Кропивницький 

М.Морква, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 
управління економіки 

7.  3383 
Про схвалення проєкту рішення про добровільне приєднання до 

територіальної громади міста обласного значення 

М.Морква, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

8.  3431 
(доопрацьований) 

Про надання у 2020 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів 

М.Морква, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 
управління економіки 

9.  2720 
(доопрацьований) 

Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АВАРІЙНО-

ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у 

новій редакції 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

10.  3388 
(доопрацьований) 

Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади 

міста Кропивницького світлофорних об’єктів 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 



11.  3389 

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» 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

12.  3390 
(доопрацьований) 

Про внесення змін 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» 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

13.  3391 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                     

від 12 липня 2018 року № 1765 «Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки» 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного управління 

житлово-комунального господарства 

14.  3422 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 

2019 року № 2275 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки» 

С.Коваленко, 
начальник управління з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 

15.  3424 
(доопрацьований) 

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» 

С.Білокінь, 
начальник управління 

капітального будівництва 

16.  3429 
(доопрацьований) 

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» (зі змінами) 

О.Шишко, 
начальник відділу з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими органами 

17.  3423 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 

2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 
Л.Бочкова, 

начальник фінансового управління 

18.  3430 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про 

структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького» (зі змінами) 

О.Колюка, 
начальник управління 

комунальної власності 

19.  3365 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до Плану зонування території міста Кіровограда 

(Кропивницького) 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

20.  3341 

Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по                                    

вул. Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом    (будівлі торгівлі, 0,0500 га) 

С.Бойко,  
депутат міської ради 

21.  3342 

Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиці 

Кропивницького та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом   (об'єкти дорожнього сервісу, 0,0745 га) 

С.Бойко,  
депутат міської ради 

 



ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Вовенко Олег Анатолійович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 
 

Учасники АТО (передача) 

22.  3329 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (11 пунктів) 

Приватний сектор (дозволи) 

23.  
2888 Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Чугуєвській, 28 

24.  
3283 Про надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35) 
Приватний сектор (передача) 

25.  
3307 Про передачу Богачуку В.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського 

(біля будинку № 15/1) 

26.  3347 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (28 діл.) 

27.  3298 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (6 діл.) 

Багатоквартина забудова (передача) 

28.  
3166 Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1) 

Приватний сектор (відмова) 

29.  
2967 Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок        

(28 п. 27 діл.) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

30.  3306 Про передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г) 

31.  
3353 Про надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Верещагіна, 1 

Індивідуальне садівництво (передача) 

32.  
3228 Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 

в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»   (14 діл.) 

Гаражі (дозволи) 

33.  
3238 Про надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а) 

34.  

2692 Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6) 

 



Гаражі (передача) 

35.  
3309 Про передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Солдатській (гаражний 

кооператив «Гірник») 

36.  
2962 Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а   

(товариство автолюбителів «Дружба», 2 діл.) 

37.  
2810 Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 5) 

38.  
3352 Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

будинку № 11, корп. 3) 

39.  
3399 Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі 

будинку № 9) 

Оренда (дозволи) 

40.  
3154 Про надання Красновій В.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Вокзальна, 31-к 

41.  
3186 Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Пашутінській, 44-г 

42.  
3189 Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по пров. Центральному, 3-г 

43.  
3206 Про надання ТОВ «М-Термінал» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27-в 

44.  
3272 Про надання Іожиці В.І. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 189-а 

45.  
3338 Про надання Орлову М.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Кримській, 16-а 

46.  
3182 Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 18 

47.  
3425 Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32) 

48.  
1741 Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Холодноярській, 72-б 

49.  
3187 Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної 

ділянки по вул. Курортній, 12-а 

50.  
2974 Про надання Цвілюку С.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки в оренду по вул. Вокзальній, 31-л 



51.  
3373 Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Волкова, 13-в 

52.  
3413 Про надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26) 

53.  
3403 Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, 2/14 

54.  
3367 Про надання ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а 

Оренда (передача) 

55.  2852 Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок по вул. Пашутінській, 16/19 

56.  3047 Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18 

57.  3158 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по вул. Районній, 10 

58.  
3279 Про затвердження Смоляру А.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в 

59.  
3180 Про передачу ТОВ «Будівельно-промисловій компанії «Будресурс-ВГ» в оренду земельної ділянки по             

вул. Волкова 16-а 

60.  

3252 Про затвердження Александрову В.Є. технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по проїзду Аджамському, 5 та передача її в 

оренду 

61.  

3269 Про затвердження ТОВ «Сіті Лайн Компані» технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 24-а та передача її в 

оренду 

62.  3421 Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по пров. Фортечному, 19 

63.  3415 Про передачу ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 63 

64.  3410 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по вул. Спренжина 

65.  
3411 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки біля перехрестя вул. Холодноярської 

та пров. Уральського 

66.  3408 Про передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки по вул. Вокзальній, 37-а 

67.  3417 Про передачу ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській, 39 

68.  3406 Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській, 10-а 

69.  3050 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (0,5022 га) 

70.  3051 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (3,0494 га) 



Оренда (поновлення) 

71.  3280 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому  
72.  3268 Про поновлення МПП фірмі «Ерідон» договору оренди земельної ділянки по вул. Аджамській, 25 

73.  3405 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому   (3 діл.) 

74.  1482 Про поновлення ТДВ фірмі «МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104 

Оренда (припинення) 

75.  
3271 Про припинення Кагановській І.М. права користування земельною ділянкою по вул. Генерала Жадова              

(на зупинці транспорту) 

76.  3045 Про припинення Міненку В.М. права користування земельною ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р 

77.  3117 Про припинення Власюку С.П. права користування земельною ділянкою по вул. Великій Перспективній, 10 

78.  
3178 Про припинення Сальнікову М.Ю. права користування земельною ділянкою по вул. Полтавській                     

(біля будинку № 24) та передачі її у власність 

79.  
3153 Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування земельною ділянкою по вул. Гоголя, 70 та 

передачі ТОВ «Зартех» в оренду земельної ділянки по вул. Гоголя, 70 

80.  3270 Про припинення права користування земельними ділянками по м. Кропивницькому  (3 діл.) 

81.  3375 Про припинення ТОВ «Ринок «Престиж» права користування земельною ділянкою по просп. Інженерів, 10-б 

82.  
3409 Про припинення Ільюшкіній В.Г. права користування земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола 

(біля будинку № 5) та передачі її у власність 

83.  
3414 Про припинення ПП «Автопром» права користування земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 82 та 

передачу її в оренду Сергійчуку А.А. 

84.  
2991 Про припинення ТОВ «Україночка» права користування земельними ділянками по м. Кропивницькому                 

(2 діл.) 

Викуп (дозвіл) 

85.  
3052 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

86.  
3157 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Олексія                 

Єгорова, 10/18 

87.  
3071 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній            

(біля будинку № 24) 

Продаж 

88.  
3376 Про продаж ФОП Опушнєвій О.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по                         

вул. Соборній, 27-в 

89.  
3374 Про продаж Луцюку С.І. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Лінія 7-а, буд. 32 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23492-pr_rish_2991_06-05-2019.pdf


Аукціони (затвердження) 

90.  

3175 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Бобринецький шлях та Нижньої П’ятихатської та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

91.  
3426 Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «Мініма»), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

92.  

3219 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

93.  

3294 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                          

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть  на земельні 

торги окремим лотом  

94.  

3170 Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Короленка (напроти будинку № 38) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Суборенда (дозволи) 

95.  3278 Про надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок 

96.  3176 Про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Яновського, 155 

97.  
3418 Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Руслана 

Слободянюка, 209 

Постійне користування (дозволи) 

98.  
2945 Про надання КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 184 

99.  
2944 Про надання ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Волкова, 19 

100.  
2946 Про надання ЖБК № 42 дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Андріївській, 12 

Постійне користування (припинення) 

101.  
2952 Про припинення ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика «Зорянка» права користування земельною ділянкою 

по вул. Леоніда Куценка, 9 

Інвентаризація 

102.  
3416 Про надання Соколову С.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 106-в 



Поділ (дозволи) 

103.  
3198 Про затвердження Сергієнку В.М. технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

вул. Київській, 59/61 

Внесення змін 

104.  
3247 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 24.04.2018 № 1623 («Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

105.  
3263 Про внесення змін до рішення міської ради від 15.09.2009 № 2560 («Про затвердження матеріалів вибору та 

надання Довгополову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Правди 

(біля житлового будинку № 3, корп. 2)») 

106.  
3248 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 11.06.2019 року № 2681 («Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

107.  
3273 Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 07.02.2019 № 2367 («Про надання ТОВ «СВМ-08» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8») 

108.  
3412 Про внесення змін до рішення міської ради від 11.06.2019 № 2632 («Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду 

земельної ділянки по пров. Халтуріна, 6») 

109.  3322 Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького   (2 п.) 

110.   РІЗНЕ 
 


