
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 листопада 2019 року                   № 2977 
 

Про затвердження порядку денного 

дев’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 06.11.2019 № 31-р «Про скликання дев’ятнадцятої сесії Міської ради                   

міста Кропивницького сьомого скликання», враховуючи пропозиції міського 

голови А.Райковича, секретаря міської ради А.Табалова, депутатів                       

міської ради О.Краснокутського, В.Дриги, О.Цертія, А.Ларіна, 

М.Гамальчука, Т.Волкожі, О.Шамардіна, М.Линченка, С.Бойка, М.Демченка, 

Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            19 листопада 2019 року № 2977 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

дев’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 
реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Депутати міської 

ради 

М.Демченко, 

О.Краснокутський, 

А.Ларін, 
депутати міської ради 

2.  Про виконання рішення суду 
3402 

Відділ кадрової 

роботи 

А.Райкович, 
міський голова 

3.  Про внесення змін до рішення Міської ради                           

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

3423 
(доопрацьований) 

Фінансове 

управління 

Л.Бочкова, 
начальник управління 

4.  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» 

3339 

Відділ кадрової 

роботи 

С.Балакірєва, 
начальник відділу 

5.  Про передачу майна 
3321 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

В.Лєвашов, 
завідувач сектора 

6.  Про затвердження істотних умов договору 

енергосервісу  (ліцей «Сокіл»,  ДНЗ № 73) 
3384 

(доопрацьований) 
Управління освіти Л.Костенко, 

начальник управління 
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7.  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 

3343 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

М.Морква, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

8.  Про схвалення проєкту рішення про добровільне 

приєднання до територіальної громади міста обласного 

значення 

3383 
  — // —   — // — 

9.  Про надання у 2020 році пільг щодо сплати державного 

мита за видачу певних видів документів 

  

3431 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 

10.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА 

СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО»        

у новій редакції 

2720 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-

комунального 

господарства 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

11.  Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького 

світлофорних об’єктів 

3388 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 

12.  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» 

3389 

  — // —   — // — 

13.  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» 

3390 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 

14.  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» 

 

3391 
(доопрацьований) 

  — // —   — // — 
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15.  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» 

3422 

Управління з питань  

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

О.Гненний, 
заступник начальника 

управління 

16.  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» 

 

3424 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

С.Білокінь, 
начальник управління 

17.  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) 

3429 
(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 
корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 
органами 

О.Шишко, 
начальник відділу 

18.  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) 

 

3430 
(доопрацьований) 

Відділ кадрової 

роботи 

О.Колюка, 
начальник управління 

комунальної власності 

19.  Про внесення змін до Плану зонування території міста 

Кіровограда (Кропивницького) 3365 
(доопрацьований) 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

20.  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) 

3341 

Депутат міської ради  

С.Бойко 
С.Бойко, 

депутат міської ради 
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21.  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) 

3342 

Депутат міської ради 

С.Бойко 
С.Бойко, 

депутат міської ради 

22.  Про звернення депутатів Міської ради                              

міста Кропивницького до Кабінету Міністрів України 

про виділення додаткових коштів 
3517 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Л.Костенко, 
начальник управління 

23.  Про звернення депутатів Міської ради                              

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради України 

та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я»                        

м. Кропивницького на 2020 рік 

3525 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

О.Краснокутський, 
депутат міської ради 

 спільно з  

О.Макарук, 
начальник управління 

 

24.  Про передачу майна 

3518 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Ю.Вовк,  
начальник управління 

25.  Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради 

від 17 січня 2017 року № 759, 760 (зі змінами) («Про 

затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки», «Про 
затвердження Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки») 

3520 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Ю.Вовк,  
начальник управління 

26.  Про надання повноваження на підписання договору на 

господарське відання 

3482 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

С.Білокінь, 
начальник управління 
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27.  Про безоплатну передачу водопровідних мереж та 

зовнішніх мереж каналізації у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ і міст 

Кіровоградської області 
3483 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

С.Білокінь, 
начальник управління 

28.  Про відмову у затвердженні 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  

б/н 

За пропозицією 

депутата міської ради 

О.Цертія 

О.Цертій,  
депутат міської ради 

29.  Про надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки по вул. Архангельській, 40-г 

 

 

2712 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

А.Ларіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

30.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (8 діл.) 

 

 

3447 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

31.  Про передачу у спільну сумісну власність земельної 

ділянки по вул. Карабінерній, 28/68 

 

 

3377 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутатки 

Т.Волкожі) 
 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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32.  Про надання ТОВ «Кіровоградський завод будівельних 

матеріалів № 1» погодження на користування надрами 

3449 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

33.  Про надання Богушевському В.П. дозволу на 

розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова                            

(біля будинку № 20, корп. 1) 
3448 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

34.  Про передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Дворцовій (у дворі                 

будинку № 31) 

 

 

3521 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

35.  Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки на розі вулиць Авіаційної 

та Павла Сніцара 
3459 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

36.  Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок та передачі їх в оренду по вул. Генерала 

Родимцева 
3519 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

37.  Про затвердження Програми висвітлення діяльності 3545 Відділ по роботі з С.Якунін, 
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Міської ради міста Кропивницького та її виконавчого 

комітету на 2020-2022 роки 

засобами масової 

інформації 

(за пропозицією 

депутата 

А.Табалова) 

начальник відділу 

38.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (13 пунктів) 3329 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

О.Вовенко, 
начальник управління 

39.  Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Чугуєвській, 28 

2888 
 — // —      — // — 

40.  Про надання Руденку О.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Садовій (біля будинку № 35) 

3283 
 — // —        — // — 

41.  Про передачу Богачуку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського 

(біля будинку № 15/1) 

3307 
 — // —      — // — 

42.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (28 діл.) 

3347 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

43.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (6 діл.) 

3298 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

44.  Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

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

3166 
 — // —      — // — 

45.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  (27 діл.) 
2967 

(доопрацьований) 
 — // —      — // — 

46.  Про передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки 

по пров. Івана Маркова (біля будинку № 1-г) 
3306 

 — // —      — // — 

47.  Про надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Верещагіна, 1 

3353 
 — // —      — // — 
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48.  Про надання дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

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

3228 

 — // —      — // — 

49.  Про надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

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

3238 
 — // —      — // — 

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

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6) 

2692 
 — // —      — // — 

51.  Про передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Солдатській (гаражний 

кооператив «Гірник») 

3309 
 — // —      — // — 

52.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 

земельних ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а   
(товариство автолюбителів «Дружба», 2 діл.) 

2962 
 — // —      — // — 

53.  Про передачу Вожжовій О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова                  

(біля будинку № 5) 

2810 
 — // —      — // — 

54.  Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова                      

(біля будинку № 11, корп. 3) 

3352 
 — // —      — // — 

55.  Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка                              

(у дворі будинку № 9) 

3399 
 — // —      — // — 

56.  Про надання Красновій В.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Вокзальна, 31-к 

3154 
 — // —      — // — 

57.  Про надання Марчинському В.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Пашутінській, 44-г 

3186 
 — // —      — // — 
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58.  Про надання Марчинському В.Г. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по пров. Центральному, 3-г 

3189 
 — // —      — // — 

59.  Про надання ТОВ «М-Термінал» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки по вул. Лавандовій, 27-в 

3206 
 — // —      — // — 

60.  Про надання Іожиці В.І. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Кропивницького, 189-а 

3272 
 — // —      — // — 

61.  Про надання Орлову М.О. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Кримській, 16-а 

3338 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

62.  Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі                    

(на місцевості) по просп. Університетському, 18 

3182 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

63.  Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Полтавській                 

(між будинками по вул. Євгена Маланюка, 28 та                  

вул. Полтавській, 32) 

3425 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

64.  Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 72-б 

1741 
 — // —      — // — 

65.  Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Курортній, 12-а 

3187 
 — // —      — // — 

66.  Про надання Цвілюку С.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення 

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

 

2974 
 — // —      — // — 
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67.  Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Волкова, 13-в 

3373 
 — // —      — // — 

68.  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) 

3413 
 — // —      — // — 

69.  Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по               

вул. Миколи Садовського, 2/14 

3403 
 — // —      — // — 

70.  Про надання ТОВ «Катков К» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по просп. Промисловому, 9-а 

3367 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

71.  Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду 

земельних ділянок по вул. Пашутінській, 16/19 

2852 
 — // —      — // — 

72.  Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по 

вул. Миколи Левитського, 18 

3047 
 — // —      — // — 

73.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по вул. Районній, 10 

3158 
 — // —      — // — 

74.  Про затвердження Смоляру А.М. проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Героїв України, 32-в 

3279 
 — // —      — // — 

75.  Про передачу ТОВ «Будівельно-промисловій компанії 

«Будресурс-ВГ» в оренду земельної ділянки по             

вул. Волкова 16-а 

3180 
 — // —      — // — 

76.  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 

3252 
(доопрацьований)  — // —      — // — 



 11 

77.  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 

3269 
 — // —      — // — 

78.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по пров. Фортечному, 19 

3421 
 — // —      — // — 

79.  Про передачу ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 63 

3415 
 — // —      — // — 

80.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по вул. Спренжина 

3410 
 — // —      — // — 

81.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки біля перехрестя вул. Холодноярської 

та пров. Уральського 

3411 
 — // —      — // — 

82.  Про передачу Доценко Т.І. в оренду земельної ділянки 

по вул. Вокзальній, 37-а 

3408 
 — // —      — // — 

83.  Про передачу ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» 

в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській, 39 

3417 
 — // —      — // — 

84.  Про передачу Бондаренку В.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Аджамській, 10-а 

3406 
 — // —      — // — 

85.  Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17   (0,5022 га) 

3050 
 — // —      — // — 

86.  Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17   (3,0494 га) 

3051 
 — // —      — // — 

87.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (6 пунктів) 

3280 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

88.  Про поновлення МПП фірмі «Ерідон» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 25 

3268 
 — // —      — // — 

89.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (3 діл.) 

3405 
 — // —        — // — 
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90.  Про поновлення ТДВ фірмі «МЕБЛІ» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Яновського, 104 

1482 
 — // —        — // — 

91.  Про припинення Кагановській І.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Жадова              

(на зупинці транспорту) 

3271 
 — // —        — // — 

92.  Про припинення Міненку В.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Олексія Єгорова, 40-р 

3045 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

93.  Про припинення Власюку С.П. права користування 

земельною ділянкою по вул. Великій Перспективній, 10 

3117 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

94.  Про припинення Сальнікову М.Ю. права користування 

земельною ділянкою по вул. Полтавській                     

(біля будинку № 24) та передачі її у власність 

3178 
 — // —        — // — 

95.  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 

3153 
 — // —        — // — 

96.  Про припинення права користування земельними 

ділянками по м. Кропивницькому  (3 діл.) 

3270 
 — // —        — // — 

97.  Про припинення ТОВ «Ринок «Престиж»                       

права користування земельною ділянкою по                 

просп. Інженерів, 10-б 

3375 
 — // —        — // — 

98.  Про припинення Ільюшкіній В.Г. права користування 

земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола 

(біля будинку № 5) та передачі її у власність 

3409 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

99.  Про припинення ПП «Автопром» права користування 

земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 82 та 

передачу її в оренду Сергійчуку А.А. 

3414 
 — // —        — // — 

100.  Про припинення ТОВ «Україночка» права 

користування земельними ділянками по                                

м. Кропивницькому   (2 діл.) 

2991 
 — // —        — // — 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23492-pr_rish_2991_06-05-2019.pdf
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101.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

3052 
 — // —        — // — 

102.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Олексія                 

Єгорова, 10/18 

3157 
 — // —        — // — 

103.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній            

(біля будинку № 24) 

3071 
 — // —        — // — 

104.  Про продаж ФОП Опушнєвій О.М. земельної              

ділянки несільськогосподарського призначення по                               

вул. Соборній, 27-в 

3376 
(доопрацьований)  — // —        — // — 

105.  Про продаж Луцюку С.І. земельної                              

ділянки несільськогосподарського призначення по                          

вул. Лінія 7-а, буд. 32 

3374 
 — // —        — // — 

106.  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 

3175 
 — // —        — // — 

107.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова (біля магазину «Мініма»), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

3426 
 — // —      — // — 

108.  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  

3294 
(доопрацьований)  — // —      — // — 



 14 

109.  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 

3170 
 — // —      — // — 

110.  Про надання Масаликіну А.І. дозволу на передачу в 

суборенду земельних ділянок 

3278 
 — // —      — // — 

111.  Про надання згоди на передачу в суборенду земельної 

ділянки по вул. Яновського, 155 

3176 
 — // —      — // — 

112.  Про надання ТОВ «Хімрезерв-2010» дозволу на 

передачу в суборенду земельної ділянки по                         

вул. Руслана Слободянюка, 209 

3418 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

113.  Про надання КП «ТАРНИК» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Руслана Слободянюка, 184 

2945 
 — // —      — // — 

114.  Про надання ТОВ «АНТАРЕКС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Волкова, 19 

2944 
 — // —      — // — 

115.  Про надання ЖБК № 42 дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Андріївській, 12 

2946 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

116.  Про припинення ВАТ «Кіровоградська швейна фабрика 

«Зорянка» права користування земельною ділянкою по 

вул. Леоніда Куценка, 9 

2952 
 — // —      — // — 

117.  Про надання Соколову С.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 106-в 

3416 
 — // —      — // — 
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118.  Про затвердження Сергієнку В.М. технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по вул. Київській, 59/61 

3198 
 — // —      — // — 

119.  Про внесення змін до рішення Міської ради                    

міста Кропивницького від 24.04.2018 № 1623 («Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам») 

3247 
 — // —      — // — 

120.  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)») 

3263 
 — // —      — // — 

121.  Про внесення змін до рішення Міської ради                      

міста Кропивницького від 11.06.2019 року № 2681 
(«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам») 

3248 
 — // —      — // — 

122.  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») 

3273 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

123.  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») 

3412 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

124.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького   (11 пунктів) 

3322 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

125.  Різне    

 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького                 Ірина КАМЕНСЬКА 


