
ПРОЄКТ № 4263 

 

 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

 СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від “__”__________ 2020 року                                                            № ____ 
 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 

 Відповідно до статті 22 розділу IV Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, пункту 3.1 розділу 3 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, у 

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

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького та рішень постійних 

комісій міської ради з даного питання, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Зняти з контролю рішення Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання згідно з переліком (додається). 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Худояр 35 83 92 



Додаток до рішення 

Міської ради міста Кропивницького  

«___»________ 2020 року № ____ 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 24 грудня 2015 року 

№ 32 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

  

 від 23 лютого 2016 року 

№ 54 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

№ 67 

 

«Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 

та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»; 

№ 68 «Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України               

«Про адміністративні послуги» на 2016 - 2018 роки»; 

  

 від 29 березня 2016 року 

№ 131 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.»; 

  

 від 10 червня 2016 року 

№ 290 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.»; 

№ 297 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

№ 298 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

№ 317 

 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кіровограда будинку по           

пров. Горохова, 2»; 

  

 від 14 червня 2016 року 

№ 329 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Кролевця А.В.»; 

  

 від 26 липня 2016 року 

№ 441 «Про депутатський запит групи депутатів Кіровоградської міської 

ради»; 
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№ 445 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.»; 

  

 від 28 липня 2016 року 

№ 448 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Дриги В.В.»; 

№ 450 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Яремчук В.С.»; 

  

 від 16 вересня 2016 року 

№ 556 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Смірнова В.О.»; 

  

 від 23 вересня 2016 року 

№ 563 «Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради»; 

№ 565 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

№ 566 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Яремчук В.С.»; 

  

 від 02 листопада 2016 року 

№ 574 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Цертія О.М.»; 

№ 576 «Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради»; 

№ 578 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Бойка С.В.»; 

  

 від 10 листопада 2016 року 

№ 611 

 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького гуртожитків по 

вул. Генерала Родимцева, 96, 98-а»; 

  

 від 15 березня 2017 року 

№ 824 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Волкова І.В.»; 

№ 828 «Про депутатський запит групи депутатів Кіровоградської міської 

ради»; 

№ 830 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин 

у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки»; 
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 від 20 червня 2017 року 

№ 977 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.»; 

  

 від 11 липня 2017 року 

№ 1022 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Яремчук В.С.»; 

  

 від 20 липня 2017 року 

№ 1041 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Демченка М.І.»; 

№ 1042 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Цертія О.М.»; 

  

 від 04 вересня 2017 року 

№ 1053 «Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.»; 

  

 від 10 жовтня 2017 року 

№ 1145 «Про введення додаткових штатних одиниць до штатних розкладів 

навчальних закладів міста»; 

  

 від 21 листопада 2017 року 

№ 1188 

 

«Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                          

м. Кропивницького, які підлягають приватизації»; 

№ 1200 «Про надання згоди на безоплатну передачу з державної  

власності до комунальної власності територіальної громади  

м. Кропивницького світлофорних об'єктів»; 

№ 1202 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

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

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

№ 1224 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми 

запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2016-2018 роки»; 

  

 від 15 лютого 2018 року 

№ 1412 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                              

від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»; 
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№ 1418 «Про затвердження Програми управління комунальним майном                 

на 2018 рік»; 

№ 1430 «Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2019 роки»; 

№ 1435 «Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького»; 

  

 від 29 березня 2018 року 

№ 1553 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.»; 

№ 1570 «Про розроблення детальних планів територій в районі  

вулиці Козацької, провулків Козацького та Курінного  

у м. Кропивницькому»; 

№ 1581 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста»; 

  

 від 24 квітня 2018 року 

№ 1583 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.»; 

№ 1589 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 

роки»; 

№ 1592 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції»; 

  

 від 05 червня 2018 року 

№ 1698 «Про надання згоди на безоплатну передачу до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького 

розподільчого пункту міської електромережі»;  

№ 1700 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору  

на 50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами»; 

  

 від 22 червня 2018 року 

№ 1728 «Про депутатські запити депутатів Міської ради міста 

Кропивницького»; 

№ 1731 «Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у  

м. Кропивницькому на 2019 рік»; 
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 від 12 липня 2018 року 

№ 1738 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.»; 

№ 1745 «Про визначення замовника по об’єкту «Капітальний ремонт          

вул. Бєляєва в м. Кропивницькому»; 

№ 1754 «Про перейменування Кіровоградської дитячої школи мистецтв та 

затвердження Статуту ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції»; 

№ 1766 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого 

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на                          

2016-2018 роки»; 

№ 1770 «Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-

комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору»; 

№ 1771 «Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово-

комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 

загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці 

Афганістан»; 

  

 від 06 вересня 2018 року 

№ 1786 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Демченка М.І.»; 

№ 1789 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Демченка М.І.»; 

№ 1797 «Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах 

в м. Кропивницькому у жилі будинки»; 

№ 1805 «Про створення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР»; 

№ 1806 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження Програми 

розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на                     

2017-2020 роки»; 

№ 1813 «Про реорганізацію державного закладу «Спеціалізована медико-

санітарна частина № 19 Міністерства охорони здоров'я України» 

шляхом перетворення у комунальний заклад «Медико-санітарна 

частина м. Кропивницького»; 

№ 1815 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»; 

№ 1816 «Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої 

рішенням Кіровоградської міської ради  від 17 січня 2017 року № 759»; 
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№ 1820 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»; 

№ 1836 «Про забезпечення сталого проходження опалювального сезону 

2018-2019 років»; 

  

 від 06 листопада 2018 року 

№ 1927 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.»; 

№ 1928 «Про звернення Міської ради міста Кропивницького до Президента 

України»; 

№ 1929 «Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького»; 

№ 1939 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради  

від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України «Про адміністративні послуги» на 

2016 - 2018 роки»; 

№ 1942 «Про повернення з оренди цілісного майнового комплексу 

державного комунального підприємства теплових мереж 

«Кіровоградтеплоенерго»; 

№ 1944 «Про створення комунальних установ «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 1» Міської ради міста Кропивницького, «Інклюзивно-ресурсний 

центр № 2» Міської ради міста Кропивницького, «Інклюзивно-

ресурсний центр № 3» Міської ради міста Кропивницького»; 

№ 1945 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»; 

№ 1946 «Про затвердження Порядку повернення орендованих цілісних 

майнових комплексів комунальних підприємств територіальної 

громади міста Кропивницького після припинення або розірвання 

договору оренди»; 

№ 1954 «Про реорганізацію виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263»; 

№ 1966 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 листопада 2017 

року № 1200 «Про надання згоди на безоплатну передачу  

з державної власності до комунальної власності територіальної 

громади м. Кропивницького світлофорних об'єктів»; 
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№ 1968 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 червня  

2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 

2017-2020 роки»; 

№ 1969 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на                    

2016-2018 роки»; 

№ 1970 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»; 

  

 від 27 листопада 2018 року 

№ 2010 «Про використання червоно-чорного прапору на території міста 

Кропивницького»; 

№ 2011 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.»; 

№ 2013 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»; 

  

 від 19 грудня 2018 року 

№ 2187 «Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького»; 

№ 2193 «Про порядок використання коштів на охорону об’єктів  культурної 

спадщини»; 

№ 2195 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня  
2014 року № 2774 «Про затвердження Програми створення та 

розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради  

на 2014-2018 роки»; 

№ 2196 «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради  

від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту в м. Кропивницькому 

на 2017 – 2020 роки»; 

№ 2197 «Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406, 1407, 1408»; 

№ 2198 «Про звільнення у 2019 році окремих категорій осіб від оплати 

вартості адміністративної послуги, яка зараховується до бюджету 

міста Кропивницького»; 

 



8 

 

№ 2199 «Про припинення дитячої міської поліклініки № 1 шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»; 

№ 2200 «Про припинення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство»; 

№ 2207 «Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових 

категорій в закладах освіти м. Кропивницького на 2019 рік»; 

№ 2243 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 «Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки»; 

№ 2244 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки»; 

№ 2253 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»; 

№ 2258 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 06.09.2018 № 1822 «Про договір поруки»; 

  

 від 20 грудня 2018 року 

№ 2263 «Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік»; 

  

 від 31 січня 2019 року 

№ 2266 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Цертія О.М.»; 

№ 2267 «Про передачу у власність спортивного та дитячих майданчиків»; 

№ 2270 «Про найменування вулиць і провулка у садовому товаристві 

«50 років Жовтня»; 

№ 2273 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 29 липня 2014 року № 3271 «Про надання згоди на безкоштовне 

прийняття до комунальної власності територіальної громади                  

м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК «Хліб України»; 

№ 2278 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на            

2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки»; 

№ 2288 «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»; 
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№ 2289 «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»; 

№ 2290 «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»; 

№ 2293 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня  

2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і 

туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; 

№ 2294 «Про затвердження Програми управління комунальним майном                         

на 2019 рік»; 

№ 2297 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2300 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки»; 

№ 2301 «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-

2019 роки»; 

№ 2302 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 19 грудня 2018 року № 2207 «Про організацію харчування учнів 

та вихованців пільгових категорій в закладах освіти                                   

м. Кропивницького на 2019 рік»; 

№ 2304 «Про технічну документацію»; 

№ 2305 «Про відмову ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)». 

  

 від 07 лютого 2019 року 

№ 2310 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 06 листопада 2018 року № 1966 «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 21 листопада 2017 року № 1200 «Про надання згоди 

на безоплатну передачу з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького світлофорних 

об’єктів»; 
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№ 2311 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення змін до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня 2017 року                 

№ 1263»; 

№ 2313 «Про передачу ПП «УКРТЕХНОТОРГ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Смоленській, 2-в»; 

№ 2315 «Про надання ПП «Кіровоградбудресурс» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по просп. Інженерів (біля взуттєвої 

фабрики)»; 

№ 2320 «Про надання Гордійчуку І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Балтійській»; 

№ 2321 «Про надання Корнієнко І.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Осмьоркіна (біля буд. № 22)»; 

№ 2322 «Про надання Білецькому І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олега 

Кошового (напроти буд. № 18)»; 

№ 2323 «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО»; 

№ 2324 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»;   

№ 2325 «Про надання Мельниченку О.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Тургенєва, 3-а»; 

№ 2326 «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам»;   

№ 2327 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2328 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам»;   

№ 2329 «Про передачу Вербецькій А.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Петра Левченка (біля будинку № 39)»; 

№ 2330 «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 2331 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»;   

№ 2332 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам»;   

№ 2333 «Про передачу Олексюк А.А. у власність земельної ділянки по     

вул. Шахтарській, 28»; 

№ 2334 «Про передачу Кравець Н.П. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Олеся Гончара, 19»; 
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№ 2335 «Про передачу Бузьку О.Д. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Айвазовського, 18-а»; 

№ 2336 «Про надання Миронюк Н.І. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по        

пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)»; 

№ 2337 «Про надання Капітоновій О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олександра 

Олеся (біля будинку № 26/14)»; 

№ 2338 «Про надання Загребі А.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           

вул. Миколи Міхновського (біля земельної ділянки з кадастровим     

№ 3510100000:46:406:0050)»; 

№ 2339 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»; 

№ 2340 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах»; 

№ 2341 «Про передачу Фьодорову А.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку)»; 

№ 2342 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах»;   

№ 2343 «Про передачу Унраін О.В. у власність земельної ділянки по           

вул. Івана Сірка, 1»; 

№ 2344 «Про надання Коротич Г.О. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Шульгиних»; 

№ 2345 «Про надання Воленко Т.Й. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   

вул. Академіка Корольова (біля буд. № 30)»; 

№ 2346 «Про надання Сєрікову В.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Арсенія Тарковського (біля буд. № 16, корп. 2)»; 

№ 2347 «Про надання Бондарю П.Н. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 

народів (біля буд. № 5)»; 

№ 2348 «Про надання Загуменній А.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    

вул. Гоголя (біля буд. № 78)»;   

№ 2349 «Про надання Чернову Д.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Соборній (біля буд. № 22)»;   
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№ 2350 «Про надання Пилипенку О.А. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           

вул. Новомиколаївській (біля буд. № 9)»; 

№ 2351 «Про надання Великій Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 10)»; 

№ 2352 «Про надання Крепак Л.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 7)»; 

№ 2353 «Про надання Тельній Т.А. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Шульгиних (біля буд. № 32/1)»; 

№ 2354 «Про надання Кучинському О.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. Перемоги 

(біля будинку № 6)»; 

№ 2355 «Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (біля буд. № 13, корп. 1)»; 

№ 2356 «Про надання Тригорлому С.С. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Сергія Сєнчева (біля буд. № 55)»; 

№ 2357 «Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Куроп’ятникова (біля буд. № 29)»; 

№ 2358 «Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              

пров. Училищному (напроти буд. № 10)»; 

№ 2359 «Про передачу Хмурі П.О. у власність земельної ділянки  

по вул. Івана Похитонова (біля буд. № 1-а)»; 

№ 2360 «Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка, 3-б (біля котельні)»; 

№ 2361 «Про передачу Петуховій Л.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 16-в»; 

№ 2362 «Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 1)»; 

№ 2363 «Про передачу Поліщук А.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)»; 

№ 2364 «Про передачу Макарову Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 28-м»; 

№ 2365 «Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Преображенській (біля буд. № 6)»; 
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№ 2366 «Про надання ТОВ «СВ» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ганни 

Дмитрян, 16»; 

№ 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»; 

№ 2368 «Про надання ПП «ШТИЛЬ-ЄЛИСАВЕТГРАД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82»; 

№ 2369 «Про надання Дроботюку О.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Родниковій, 89»; 

№ 2370 «Про надання Фундовному В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Міхновського, 7»; 

№ 2371 «Про надання Шаровій В.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Декабристів, 4»; 

№ 2372 «Про надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

просп. Інженерів, 1-а»; 

№ 2373 «Про надання Бондаренку В.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Аджамській, 10-а»;       

№ 2374 «Про надання Цицаковській С.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

вул. Волкова, 26-б»; 

№ 2375 «Про надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення  

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по  

вул. Добровольського, 15-а»; 

№ 2376 «Про надання  ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення меж земельної ділянки по  

просп. Університетському, 25»; 

№ 2377 «Про надання Санасаряну Р.Р. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Яновського, 112-л»; 

№ 2378 «Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 60»; 
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№ 2379 «Про передачу Пшеничниковій Н.І. в оренду земельної ділянки по 

вул. Зінченка, 2»; 

№ 2380 «Про передачу Шамардіній К.О. в оренду земельної ділянки по 

просп. Винниченка, 2»; 

№ 2381 «Про передачу ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 17-а»; 

№ 2382 «Про передачу Слинченку А.О. в оренду земельної ділянки по 

Студентському бульвару, 22-б»; 

№ 2383 «Про передачу ПП «САКС» в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 26-а»; 

№ 2384 «Про передачу Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28»; 

№ 2385 «Про передачу Куроп’ятнику Ю.С. в оренду земельної ділянки по 

вул. Юрія Липи, 4-а»; 

№ 2386 «Про передачу Войтовичу Е.О. в оренду земельної ділянки по              

вул. Садовій, 79»; 

№ 2387 «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по             

вул. Добровольського, 22-г»; 

№ 2388 «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по            

вул. Руслана Слободянюка, 132-в»; 

№ 2389 «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по           

пров. Фортечному, 23-г»; 

№ 2390 «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по           

вул. Яновського, 58-в»; 

№ 2391 «Про припинення ТОВ «Імперія-Агро» права користування 

земельними ділянками по вул. Волкова, 17»; 

№ 2392 «Про припинення ПНВМП фірмі «ІНКОПМАРК» права 

користування земельними ділянками по м. Кропивницькому»; 

№ 2393 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок  

по м. Кропивницькому»; 

№ 2394 «Про поновлення Хрикіну В.І. договорів оренди землі  

по м. Кропивницькому»; 

№ 2395 «Про надання ПрАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

13555» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по           

вул. Олега Паршутіна, 22»; 

№ 2396 «Про надання Кіровоградському регіональному управлінню 

«Державного фонду сприяння молодіжному житловому 

будівництву» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по                   

вул. Васнецова, 8»; 
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№ 2397 «Про надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 28»; 

№ 2398 «Про надання Кіровоградській обласній організації інвалідів «Союз 

організацій інвалідів України Всеукраїнської організації інвалідів» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 3»; 

№ 2399 «Про надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Київській, 59/61»; 

№ 2400 «Про надання Смоляру А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 32-в»; 

№ 2401 «Про надання ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1»; 

№ 2402 «Про затвердження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок по            

вул. Преображенській, 5»; 

№ 2403 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Родниковій (напроти 

МРЕО), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2404 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 

право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2405 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 2 

(зупинка «Білгородська»), право оренди на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 2406 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-та (біля 

зупинки громадського транспорту), право оренди на яку набувається 

на аукціоні»; 

№ 2407 «Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта 

Попова та Юрія Коваленка, право оренди на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 2409 «Про затвердження земельної ділянки в районі Аджамського 

промвузла, право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2411 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Лінія 7-а, 32-а»; 

№ 2415 «Про надання ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖБК 

«ІНГУЛ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 20, корп. 1»; 
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№ 2416 «Про надання ФІРМІ «КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Героїв України, 26-а»; 

  

 від 19 березня 2019 року 

№ 2419 «Про усний депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Демченка М.І.»; 

№ 2422 «Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»; 

№ 2423 «Про надання ПрАТ «ЗАВОД СЕГМЕНТ» дозволу на проведення 

інвентаризації земель по вул. Генерала Родимцева, 83»; 

№ 2424 «Про надання ТДВ «КІРОВОГРАДГІДРОСПЕЦБУД» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                

вул. Промисловій, 4»; 

№ 2425 «Про договір поруки»; 

№ 2433 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів»; 

№ 2435 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2436 «Про припинення комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; 

№ 2437 «Про припинення комунального закладу «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»; 

№ 2438 «Про припинення комунального закладу «Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда» шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство»; 

№ 2439 «Про припинення Кіровоградської дитячої міської лікарні шляхом 

перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство»; 

№ 2440 «Про припинення комунального закладу «Міська лікарня № 2                

ім. Святої Анни м. Кропивницького» шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство»; 

№ 2441 «Про делегування прав замовника комплексної електрифікації 

територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького  

та Курінного у м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія»; 

№ 2442 «Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах 

в м. Кропивницькому у жилі будинки»; 
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№ 2443 «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»; 

№ 2446 «Про внесення доповнення 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»; 

№ 2454 «Про встановлення ставок туристичного збору на території міста 

Кропивницького»; 

№ 2455 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції»; 

№ 2457 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 15.02.2018 № 1429 «Про затвердження Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки»; 

№ 2459 «Про надання Дорохтею О.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Казанській»; 

№ 2460 «Про надання Пєткову Ю.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Кропивницького, 46»; 

№ 2461 «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО»; 

№ 2462 «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО»; 

№ 2463 «Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО»;   

№ 2464 «Про передачу Половинці І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Петра Покаржевського, 12/31»; 

№ 2465 «Про передачу Прядку І.Р. безоплатно у власність земельної ділянки 

в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та  

СТ «Аграрник», діл. № 54)»; 

№ 2466 «Про передачу Бірюкову О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Тарана, 28 (біля земельної ділянки з кадастровим           

№ 3510100000:02:002:0201)»; 

№ 2467 «Про передачу Бондаренку С.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Тарана, 26»; 

  

 від 07 травня 2019 року 

№ 2469 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Бєжана М.М.»; 

№ 2472 «Про безоплатну передачу завершених будівництвом зовнішніх 

водопроводів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і 

міст Кіровоградської області»; 
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№ 2473 «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»; 

№ 2476 «Про внесення змін до рішення Міської ради                                     

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік»; 

№ 2477 «Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«КРОПИВНИЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВИЙ ЦЕНТР» у 

новій редакції»; 

№ 2480 «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 

загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці 

Афганістан»; 

№ 2481 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення дитячої міської поліклініки № 1»; 

№ 2482 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення комунального закладу «Поліклінічне об’єднання            

м. Кіровограда»; 

№ 2483 «Про затвердження істотних умов енергосервісного договору»; 

№ 2484 «Про затвердження передавального акта»; 

№ 2485 «Про затвердження істотних умов енергосервісного договору за 

об’єктом – дитяча міська поліклініка № 1»; 

№ 2486 «Про затвердження передавального акта»; 

№ 2487 «Про затвердження передавального акта»; 

№ 2488 «Про звільнення осіб з інвалідністю І та ІІ груп по зору на  

50 відсотків від абонентської плати за користування квартирними 

телефонами»; 

№ 2493 «Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«УНІВЕРСАЛ 2005» у новій редакції»; 

№ 2497 «Про внесення змін до Комплексної схеми розміщення 

архітектурних типів тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності в м. Кропивницькому»;   

№ 2501 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»; 

№ 2502 «Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Василя Нікітіна, 90/14»; 

№ 2503 «Про внесення змін до рішення міської ради від 15 березня 2017 

року № 830 «Про затвердження Програми розвитку земельних 

відносин у місті Кропивницькому на 2017 – 2019 роки»; 

№ 2504 «Про внесення змін до рішень міської ради»; 
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№ 2505 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»; 

№ 2506 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок»; 

№ 2509 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Андріївській (біля автостоянки по                                   

вул. Андріївській, 16-а) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 2511 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 

№ 2512 «Про продаж ТОВ «Український центр томотерапії» земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по                            

вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)»; 

№ 2516 «Про передачу ТОВ «Ритуал-Кіровоград» в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 23-а»; 

№ 2517 «Про передачу ПП «Кіровоградбудресурс» в оренду земельної 

ділянки по просп. Інженерів»; 

№ 2518 «Про внесення змін до договору оренди землі від 22.09.2009 № 204»; 

№ 2519 «Про передачу Бродській О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)»; 

№ 2520 «Про надання Решетову В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Квітковій 

(біля буд. № 1-а)»; 

№ 2521 «Про надання ОСББ «Перемога – 24» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по просп. Перемоги»; 

№ 2523 «Про надання КП «Благоустрій» Міської ради м. Кропивницького» 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки на розі вулиць Євгена Тельнова та Волкова»; 

№ 2524 «Про надання Яцків І.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

вул. Красноярській, 1»; 

№ 2525 «Про надання Фоменко В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 130»; 

№ 2526 «Про надання Баші Ю.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

пров. Чайковського, 26»; 
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№ 2527 «Про надання Красілічу В.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

вул. Гуляницького, 24»; 

№ 2528 «Про надання Гавриш О.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              

вул. Народній, 77»; 

№ 2529 «Про надання Демурі М.Г. та Красілічу В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Ентузіастів, 29»; 

№ 2530 «Про надання Євтушенко І.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Романа 

Майстерюка, 16-а»; 

№ 2531 «Про надання Вербецькому Б.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по пров. Олексія 

Глобенка»; 

№ 2532 «Про надання Касьян Т.О. та Касьяну М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Володимира Івасюка, 24»; 

№ 2533 «Про надання Ліхачовій Н.Ю. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Криворізькій, 58»; 

№ 2534 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2535 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2536 «Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 2537 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 2538 «Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 2539 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2540 «Про надання Міщенку М.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Мотокросній (біля буд. № 77)»; 

№ 2541 «Про надання Камборянц Л.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 8»; 

№ 2542 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 2543 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах»; 

№ 2544 «Про надання Федитник Н.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         

вул. Кропивницького (у дворі будинку № 80)»; 
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№ 2545 «Про надання Хмелю О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              

вул. Вокзальній (біля буд. № 64-а)»; 

№ 2546 «Про надання Бровку К.Е. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Великій Перспективній, 11-м»; 

№ 2547 «Про надання Кадацькій Т.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на площі Дружби 

народів (біля буд. № 3)»; 

№ 2548 «Про надання Хоменку А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        

вул. Дворцовій (біля буд. № 29)»; 

№ 2549 «Про надання Ярошенку Ю.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова 

(біля буд. № 19)»; 

№ 2550 «Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (біля буд. № 13, корп. 1)»; 

№ 2551 «Про надання Безсмолій В.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       

пров. Фортечному (біля будинку № 25)»; 

№ 2552 «Про надання Білій А.Ф. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою із землеустрою по                                

вул. Архангельській, 11-к»; 

№ 2553 «Про надання Блакитному П.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по Студентському 

бульвару (біля буд. № 4-а)»; 

№ 2554 «Про надання Сипливцю О.С дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        

вул. Кропивницького (біля буд. № 8)»; 

№ 2555 «Про надання Алєксєєвій Ю.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка (біля буд. № 13, корп. 2)»; 

№ 2556 «Про надання Кравченко Н.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         

вул. Юрія Коваленка (між будинками № 7 та № 9)»; 

  

 від 11 червня 2019 року 

№ 2558 «Про найменування вулиць у садівничому товаристві                               

«ім. Тимірязєва»; 
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№ 2564 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2573 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19.03.2019 № 2441»; 

№ 2576 «Про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 86-а»; 

№ 2577 «Про визначення замовника по об’єкту «Поточний середній ремонт 

вул. Академіка Корольова (від вул. Волкова до вул. Вокзальної у           

м. Кропивницькому)»; 

№ 2579 «Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                                    

вул. Інтернаціональній, 75»; 

№ 2580 «Про передачу Чудній В.П. безоплатно у власність земельних 

ділянок по пров. Зарічному, 9»; 

№ 2581 «Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Великій Пермській, 18-а»; 

№ 2582 «Про надання Красовському В.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у 

дворі будинку № 106)»; 

№ 2583 «Про надання Котіковій Н.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій 

(у дворі будинку № 31)»; 

№ 2584 «Про передачу Гришкову Р.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 3)»; 

№ 2585 «Про передачу Бродському О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6»; 

№ 2586 «Про передачу кооперативу № 4 «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» у власність 

земельної ділянки по вул. Кримській, 121»; 

№ 2587 «Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гоголя, 28»; 

№ 2588 «Про надання АТ «УКРПОШТА» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Поповича, 3»; 

№ 2589 «Про надання ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                            

вул. Виставочній, 2-в»; 
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№ 2590 «Про надання Управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16»; 

№ 2591 «Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської області права 

постійного користування землею по вул. Верхній Пермській, 2»; 

№ 2592 «Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького»; 

№ 2593 «Про надання ПП ПВФ «Ацинус» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по               

вул. Великій Перспективній, 63»; 

№ 2594 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних 

ділянок по пров. Аджамському, 6-а»; 

№ 2595 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна, 15 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:14:102:0023), 

право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2596 «Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Яновського та 

Академіка Тамма, право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2597 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 

земельної ділянки № 11-в), право власності на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 2599 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних 

ділянок  по вул. Верещагіна»; 

№ 2600 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя Нікітіна (біля 

будинку № 23-в), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2602 «Про надання Буземському О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній 

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:05:053:0139)»; 

№ 2603 «Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення  проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

пров. Азовському (біля земельної ділянки з кадастровим                           

№ 3510100000:02:009:0103)»; 

№ 2604 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО»; 

№ 2605 «Про передачу Столярчуку О.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки  по вул. Ялтинській»; 

№ 2606 «Про передачу Ліцман  В.Р. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Сергія Сєнчева  (ділянка № 66)»; 

№ 2607 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 

№ 2608 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 
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№ 2609 «Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора 

Паученка (біля будинку № 66)»; 

№ 2611 «Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Миколи Левитського, 83/16»; 

№ 2612 «Про надання ПрАТ «Кіровоградський «Облсількомунгосп» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 26-б»; 

№ 2613 «Про передачу Копилу О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)»; 

№ 2614 «Про передачу Волчковій Л.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)»; 

№ 2615 «Про передачу Волобоєву І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 8)»; 

№ 2616 «Про передачу Бугаєнку В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 3-г»; 

№ 2617 «Про передачу Сніцар Л.П. у власність земельної ділянки по               

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

№ 2618 «Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а»; 

№ 2619 «Про передачу Краснюк О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської»; 

№ 2620 «Про передачу Соколану С.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 19-а та № 21-а)»; 

№ 2621 «Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп. 1)»; 

№ 2622 «Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Можайського, 2-а»; 

№ 2623 «Про передачу у власність громадянам земельних ділянок для 

будівництва індивідуальних гаражів»; 

№ 2624 «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Спренжина»; 

№ 2625 «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки біля перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського»; 

№ 2626 «Про надання Касьяненку А.І. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Соборній,4-п»; 

№ 2627 «Про надання Буковшину В.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

вул. Смоленській, 2»; 
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№ 2628 «Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по                    

вул. Євгена Маланюка, 9-б»; 

№ 2629 «Про передачу ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» в оренду земельної 

ділянки по вул. Василя Жуковського, 1-а»; 

№ 2631 «Про передачу ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» в оренду 

земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б)»; 

№ 2632 «Про передачу Кобзаренку О.П. в оренду земельної ділянки по          

пров. Халтуріна, 6»; 

№ 2633 «Про передачу ФОП Ахмедовій Інтизар Курбат-кизи в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 62-а»; 

№ 2634 «Про передачу Мезенцевій І.С. в оренду земельної ділянки по               

вул. Декабристів, 20-а»; 

№ 2635 «Про передачу Волошаненку В.В. в оренду земельної ділянки по     

вул. Вокзальній, 103-а»; 

№ 2636 «Про передачу ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-

МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ БАЛЬНОГО 

ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» в оренду земельної ділянки по вул. Героїв 

України»; 

№ 2637 «Про поновлення Константінову Б.П. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 6)»; 

№ 2638 «Про поновлення Константіновій Л.Б. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Яновського, 157»; 

№ 2639 «Про поновлення Дежку О.В. договору оренди земельної ділянки по 

вул. Тараса Карпи, 66/44»; 

№ 2640 «Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Садовій, 43»; 

№ 2641 «Про поновлення ТОВ «ДУКАТ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Габдрахманова, 46»; 

№ 2642 «Про поновлення КП «МОТОРСПОРТ» договору оренди земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 20/33»; 

№ 2643 «Про поновлення ВКФ у формі ТОВ «МАКБО-94» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Добровольського, 6-б»; 

№ 2644 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по                                   

м. Кропивницькому»; 

№ 2645 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по                            

м. Кропивницькому»; 

№ 2646 «Про надання КП «БЛАГОУСТРІЙ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у районі проспекту 

Винниченка»; 
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№ 2647 «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»; 

№ 2648 «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»; 

№ 2649 «Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ 

ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Преображенській, 88»; 

№ 2650 «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»; 

№ 2651 «Про передачу КЗ «ПОЛІКЛІНІЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ                                

М. КІРОВОГРАДА» у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Габдрахманова, 5»; 

№ 2652 «Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Братиславській, 9»; 

№ 2653 «Про надання Куцовій Л.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 11-б»; 

№ 2654 «Про зміну Катеринич Н.М. цільового призначення земельної 

ділянки по  вул. Запорозькій (біля будинку № 32/18)»; 

№ 2655 «Про затвердження КП «Теплоенергетик» технічної  

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  

вул. Енергетиків, 20»; 

№ 2657 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку «Полтавський»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2658 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

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

аукціоні»; 

№ 2659 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв України, 28-г, 

право оренди на яку набувається на аукціоні»; 
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№ 2660 «Про затвердження земельної ділянки по просп. Промисловому (біля 

АЗС «АНП», напроти АЗС «Shell»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні»; 

№ 2661 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку 

№ 24-в), право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2662 «Про затвердження земельної ділянки по вул. Короленка (між 

будинками № 24 та № 26), право власності на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 2663 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній, 2/30»; 

№ 2664 «Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

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

№ 2665 «Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»; 

№ 2674 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»; 

№ 2675 «Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки між будинком  

№ 1-а по проїзду Євгена Березняка та будинком № 4 по  

пров. Філатова»; 

№ 2676 «Про надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Ковпака, 4»; 

№ 2677 «Про надання Марчук І.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана 

Сагайдачного (біля будинку № 100)»; 

№ 2678 «Про надання Овдію І.О. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20»; 

№ 2679 «Про передачу Валюкас Л.Е. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку № 37)»; 

№ 2680 «Про передачу у спільну часткову та сумісну власність земельних 

ділянок громадянам»; 

№ 2681 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2682 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2683 «Про передачу у власність  земельних ділянок громадянам»; 

№ 2684 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах»; 

№ 2685 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в 

садівницькому товаристві «Дружба»; 
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№ 2686 «Про передачу у власність земельної ділянки громадянам в 

садівничому товаристві «Аграрник»; 

№ 2687 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах»; 

№ 2688 «Про передачу Опрі К.М. безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Героїв України (біля будинку № 22)»; 

№ 2689 «Про передачу Шерстюку Є.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки  по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)»; 

№ 2690 «Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки  по вул. Героїв України (біля будинку № 22, корп. 1)»;   

№ 2691 «Про передачу Ларіній Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122)»;   

№ 2692 «Про надання ТОВ «Фірма «Газда» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки  в оренду по вул. Кримській, 74»; 

№ 2693 «Про надання ТОВ «Кіровоградське АТП-1101» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою  щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14»; 

№ 2694 «Про надання Мартиненку О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по            

вул. Преображенській, 16-х»; 

№ 2695 «Про передачу ТОВ «Ласка»  в оренду земельної ділянки  по             

пров. Цеховому, 4-а»; 

№ 2696 «Про затвердження ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                    

просп. Університетському, 25 та передача її в оренду»; 

№ 2697 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок»; 

№ 2698 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 

№ 2699 «Про припинення ТОВ «Домініон-К» права користування земельною 

ділянкою по вул. Академіка Корольова, 13»; 

№ 2700 «Про припинення КП «Теплоенергетик» права користування 

земельною ділянкою по вул. Енергетиків, 20»; 

№ 2701 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Волкова, 11-г»; 

№ 2702 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74»; 

№ 2703 «Про продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення по вул. Космонавта  

Попова, 15-г»; 
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№ 2704 «Про продаж Ларжевській Н.В. земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення по  вул. Покровській, 50»; 

№ 2705 «Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж села Підгайці»; 

№ 2707 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»; 

№ 2708 «Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної ділянки по     

вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)»; 

  

 від 27 серпня 2019 року 

№ 2710 «Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького»; 

№ 2713 «Про усний депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького М.Демченка»; 

№ 2714 «Про усний депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького О.Краснокутського»; 

№ 2717 «Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами осіб з інвалідністю 1 і 2 груп по зору»; 

№ 2718 «Про внесення змін та доповнень до рішення  

Міської ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року              

№ 1586 «Про затвердження нової редакції Положення про комісію з 

розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги мешканцям міста Кропивницького»; 

№ 2719 «Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання»; 

№ 2729 «Про безоплатне прийняття до комунальної  

власності світлофорного об’єкта»; 

№ 2736 «Про перейменування та затвердження Статуту  

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 1 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції»; 

№ 2737 «Про затвердження Статуту комунального закладу «Комплексна 

дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» в новій редакції»; 

№ 2738 «Про перейменування та затвердження Статуту  

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 3 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції»; 

№ 2739 «Про перейменування та затвердження Статуту  

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 

школа № 4 Міської ради міста Кропивницького» в новій редакції»; 

№ 2740 «Про створення комунального некомерційного  

підприємства шляхом перетворення комунального закладу 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»; 
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№ 2741 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення комунального закладу «Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ рівня»; 

№ 2742 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення комунального закладу «Центральна міська лікарня      

м. Кіровограда»; 

№ 2743 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої 

Анни м. Кропивницького»; 

№ 2744 «Про створення комунального некомерційного підприємства шляхом 

перетворення Кіровоградської дитячої міської лікарні»; 

№ 2745 «Про затвердження передавального акта (комунальний заклад 

«Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги»)»; 

№ 2746 «Про затвердження передавального акта (комунальний заклад 

«Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру  

ІІ рівня»)»; 

№ 2747 «Про затвердження передавального акта (комунальний заклад 

«Центральна міська лікарня м. Кіровограда»)»; 

№ 2748 «Про затвердження передавального акта (Комунальний заклад 

«Міська лікарня № 2 ім. Святої  Анни м. Кропивницького»)»; 

№ 2749 «Про затвердження передавального акта (Кіровоградська дитяча 

міська лікарня)»; 

№ 2753 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2756 «Про внесення змін до рішення міської ради від 09 липня 2009 року 

№ 2385 «Про згоду на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда 56-квартирного житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями магазину та кафе по 

вул. Червонозорівській, 23-г»; 

№ 2757 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 19 грудня 

2017 року № 1263 «Про затвердження Програми оптимізації системи 

теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки» (з 

урахуванням змін та доповнень)»; 

№ 2761 «Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до 

опалювального сезону»; 

№ 2765 «Про перейменування вулиці міста Кропивницького»; 

№ 2768 «Про перейменування шкіл»; 

№ 2769 «Про перейменування шкіл»; 
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 від 10 вересня 2019 року 

№ 2772 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького О.Краснокутського»; 

№ 2773 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького С.Бойка»; 

№ 2780 «Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Космонавта Попова (біля будинку № 24, корп. 1)»; 

№ 2781 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Генерала Жадова (напроти магазину 

«АТБ-маркет») та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 2782 «Про передачу Загребі А.В. у власність земельної ділянки по         

вул. Миколи Міхновського»; 

№ 2783 «Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної ділянки по               

вул. Миколи Міхновського»;  

№ 2785 «Про безоплатну передачу проектно-кошторисної документації»; 

№ 2787 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 

№ 2788 «Про затвердження ТОВ «Торговий Дім «АГРОАЛЬЯНС» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки та 

передачі її в оренду по просп. Інженерів, 1»; 

№ 2790 «Про надання АТ «Кіровоградський проектно-конструкторський 

інститут «Грунтопосівмаш» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по                 

вул. Генерала Родимцева, 106»; 

№ 2791 «Про надання ТОВ «ІНСТИТУТ «МІСЬКБУДПРОЕКТ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                      

вул. Соборній, 4»; 

№ 2792 «Про надання ПАТ «ІМПЕРІЯ-С» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по           

вул. Великій Пермській, 88»; 

№ 2793 «Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по 

просп. Промисловому, 15-а»; 

№ 2794 «Про надання ТОВ «Домініон-К» дозволу на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по             

вул. Євгена Тельнова, 1»; 

№ 2795 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО»; 



32 

 

№ 2796 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 

№ 2797 «Про надання Гавришу М.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                

вул. Народній, 73»; 

№ 2798 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»; 

№ 2799 «Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам»; 

№ 2800 «Про передачу Овдію І.О. у власність земельної ділянки по            

вул. Глинки, 60/20»; 

№ 2801 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2802 «Про передачу Вербенку О.А. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Чайковського, 9»; 

№ 2803 «Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення                     

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            

вул. Глинки»; 

№ 2804 «Про передачу Шевні С.М. у власність земельної ділянки по           

вул. Казанській, 10»; 

№ 2805 «Про надання Савиновій К.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Першотравневому (біля будинку № 26)»; 

№ 2806 «Про надання Буряк Л.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             

вул. Павлоградській (біля будинку № 62)»; 

№ 2807 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»; 

№ 2808 «Про передачу Добровольській Т.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Народній (біля будинку № 10)»; 

№ 2809 «Про передачу ГО «СТ «Дружба» безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Лелеківському 2-у, 25»; 

№ 2810 «Про передачу Заімову А.О. у власність земельної ділянки по           

вул. Яновського (біля будинку № 26)»; 

№ 2811 «Про передачу Бровенку О.Т. у власність земельної ділянки по         

вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 40)»; 

№ 2812 «Про передачу Мілаю В. М. у власність земельної ділянки по         

вул. Будівельників, 22»; 

№ 2813 «Про передачу Максюті С.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Тульській, 6»; 

№ 2814 «Про передачу Пилипенку О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Новомиколаївській (біля будинку № 9)»; 
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№ 2815 «Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25)»; 

№ 2816 «Про передачу Скоку С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)»; 

№ 2817 «Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 19-б»; 

№ 2818 «Про передачу Борисенкову В.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 13, корп.2)»; 

№ 2819 «Про передачу Яцуну Л.І. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Валерія Гончаренка (біля будинку № 7)»; 

№ 2820 «Про передачу Єрофеєву В.В. земельної ділянки по                          

вул. Тараса Карпи (біля будинку № 58)»; 

№ 2821 «Про передачу Голодку О.Д. у власність земельної ділянки по        

вул. Шевченка (біля будинку № 15)»; 

№ 2822 «Про передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля будинку № 7 корп. 5)»; 

№ 2823 «Про передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Шульгиних, 32-ж»; 

№ 2824 «Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля житлового будинку № 30)»; 

№ 2825 «Про передачу Митрофанову К.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)»; 

№ 2826 «Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по                                         

вул. Михайлівській, 36»; 

№ 2827 «Про надання ПрАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Яновського, 65/52»; 

№ 2828 «Про надання ТОВ «РЕНТ ТРЕЙД» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Олега 

Паршутіна, 28»; 

№ 2829 «Про надання ПАТ «Укрнафта» дозволів на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) по м. Кропивницькому»; 

№ 2830 «Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по          

вул. Преображенській, 18-а»; 

№ 2831 «Про надання Загороднюку А.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Лінія 10-а, 54-а»; 
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№ 2832 «Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 27»; 

№ 2833 «Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 27-а»; 

№ 2834 «Про надання дозволу Вітряченку Л.Б. на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а»; 

№ 2835 «Про надання «ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою, щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

просп. Інженерів, 11-а»; 

№ 2836 «Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Паризької комуни, 41»; 

№ 2838 «Про надання ТОВ «ТОКЕН» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул.Глинки,1-д»; 

№ 2839 «Про надання ПП «Фауст» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по        

вул. Генерала Родимцева»;  

№ 2840 «Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по          

вул. Степняка Кравчинського, 33»;  

№ 2841 «Про надання Кролевцю А.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по         

вул. Нижній, 12»;  

№ 2842 «Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок по              

вул. Соборній, 25-б»;  

№ 2843 «Про передачу ТОВ «АПК «Агрокомплекс А» в оренду земельної 

ділянки по пров. Експериментальному, 4-а»;  

№ 2844 «Про передачу Юрченко Т.О. в оренду земельної ділянки по                  

вул. Генерала Родимцева, 83-г»;  

№ 2845 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки по пров. Курінному»;  

№ 2846 «Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по       

вул. Миколи Левитського, 18»;  

№ 2847 «Про затвердження ПП «СТ-Сервіс» технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості)та передачі її в оренду по                

вул. Шевченка, 6-а»;  
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№ 2848 «Про передачу Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. в оренду 

земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г»;  

№ 2849 «Про поновлення ПП «БУР-СЕРВІС» договору  

оренди земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській»;  

№ 2850 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»;  

№ 2851 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»;  

№ 2852 «Про поновлення ПП «Чіс» договору оренди земельної ділянки на 

розі вул. Юрія Олефіренка та пров. Училищного»;  

№ 2853 «Про припинення Мільто О.А. права користування  

земельною ділянкою на площі Дружби народів (біля житлового 

будинку № 1)»;  

№ 2854 «Про припинення Зубу В.М. права користування  

земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 83-г»;  

№ 2855 «Про припинення ПрАТ «Кіровоградобленерго» договору оренди 

землі по вул. Слави (біля будинку № 12/1)»;  

№ 2856 «Про припинення ФОП Краснову І.В. права  

користування земельною ділянкою по вул. Євгена                

Маланюка, 5»;  

№ 2857 «Про припинення ТОВ «ЄТК» права користування земельними 

ділянками»;  

№ 2858 «Про припинення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» права 

користування земельними ділянками по м. Кропивницькому»;  

№ 2859 «Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в 

оренду Кріпак С.В., Кріпак Д.В.»;  

№ 2860 «Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Соборній (біля будинку № 36) та передачу її в 

оренду Кріпак С.В.»;   

№ 2861 «Про припинення ТОВ «Домініон-Зембуд» права  

користування земельними ділянками по вул. Дворцовій (напроти 

театру ім. Кропивницького)»;  

№ 2862 «Про припинення ФОП Скляренку А.Б. права користування 

земельними ділянками по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку)»; 

№ 2863 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Преображенській (біля магазину 

«Соколівський м'ясокомбінат») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 2864 «Про надання ПП «Промбудагросервіс» дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Нейгауза, 8»; 
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№ 2865 «Про надання Кіровоградській обласній організації Товариства 

сприяння обороні України дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Великій 

Перспективній, 84»; 

№ 2866 «Про надання ТОВ «ЗАВОД «ДЗЕРКАЛЬНИК» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Покровській, 48-а»; 

№ 2867 «Про надання Кіровоградському обласному центру зайнятості 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 12»; 

№ 2868 «Про надання Кіровоградському обласному центру зайнятості 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 10»; 

№ 2869 «Про надання ТДВ «Завод дозуючих автоматів» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки по пров. Експериментальному, 2»; 

№ 2870 «Про надання ЖБК «АГРЕГАТЧИК» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Васнецова, 6»; 

№ 2872 «Про надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          

вул. Курганній, 64»; 

№ 2873 «Про надання Центральноукраїнському державному будинку художньої 

та технічної творчості дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 14»; 

№ 2874 «Про передачу управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Короленка, 75/1-в»; 

№ 2875 «Про надання управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Героїв України, 26, корп. 1»; 

№ 2876 «Про зміну Тимошенку О.С. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Народній, 32-а»; 

№ 2877 «Про надання Знахаренку О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

(шляхом викупу) по вул. Вокзальній, 18-г»; 
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№ 2878 «Про надання Асоціації «Торговельно-виробнича асоціація «Сервіс-

Монтаж» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по  

вул. Яновського, 112-к»; 

№ 2879 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола, 50-а»; 

№ 2880 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а»; 

№ 2881 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д»; 

№ 2882 «Про надання дозволу на проведення експертної  

грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава  

Чорновола, 40/51»; 

№ 2883 «Про продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                                              

вул. Преображенській, 16-г»; 

№ 2884 «Про продаж Олійнику В.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Преображенській, 5»; 

№ 2885 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вул. Лінія 5-а на конкурентних засадах (земельних торгах)»; 

№ 2886 «Про відмову Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Пушкіна (біля будинку № 48)»; 

№ 2891 «Про передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12)»; 

№ 2892 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Космонавта Попова (біля магазину «АТБ-

маркет») та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 2893 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Кропивницького (біля 

розвантажувального майданчика ринку «Полтавський») та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом»; 

  

 від 04 жовтня 2019 року 

№ 2895 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Президента України та Верховної Ради України»; 
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 від 08 жовтня 2019 року 

№ 2897 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького С.Бойка»; 

№ 2898 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького С.Бойка»; 

№ 2899 «Про передачу пожежних гідрантів»; 

№ 2900 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

приватизованих квартир»; 

№ 2902 «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)»; 

№ 2903 «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»; 

№ 2908 «Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»; 

№ 2909 «Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»; 

№ 2910 «Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»; 

№ 2917 «Про затвердження передавального акта»; 

№ 2918 «Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до 

опалювального сезону 2019/2020 року»; 

№ 2919 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2920 «Про врегулювання питань земельних відносин на території міста 

Кропивницького»; 

№ 2921 «Про передачу Кузніцовій О.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 29)»; 

№ 2922 «Про передачу Волохову О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олексія Волохова (напроти будинку № 9/1)»; 

№ 2923 «Про надання Родіонову О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Козацькій 

(навпроти будинку № 49)»; 

№ 2924 «Про передачу Миронюк Н.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а)»; 

№ 2925 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 

 



39 

 

№ 2926 «Про надання Будніковій О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана Сірка 

(біля будинку № 22)»; 

№ 2927 «Про надання Федотову А.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 10»; 

№ 2928 «Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Луганській, 4-а»; 

№ 2929 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2930 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 2931 «Про передачу Вербенку О.А. безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Чайковського, 9»; 

№ 2932 «Про надання Бондару В.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              

вул. Волгоградській, 17»; 

№ 2933 «Про надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 

Виговського (біля будинку № 47-а)»; 

№ 2934 «Про надання Демченку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 

Хмельницького, 11-а»; 

№ 2935 «Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській 

(біля будинку № 65)»; 

№ 2936 «Про надання Носовській Н.Г. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              

вул. Гідросилівській (біля будинку № 6)»; 

№ 2937 «Про надання Завгородньому І.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 85)»; 

№ 2938 «Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки»; 

№ 2939 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах»; 

№ 2940 «Про надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка (біля будинку № 3-б)»; 

№ 2941 «Про надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Волкова 

(біля будинку № 6, корп. 1)»; 

№ 2942 «Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 10-а)»; 
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№ 2943 «Про передачу Воленко Т.Й. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 30)»; 

№ 2944 «Про передачу Профатилу О.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)»; 

№ 2945 «Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність земельної 

ділянки по проспекту Перемоги (біля території ЗОШ № 20)»; 

№ 2946 «Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки на перехресті вулиць Андріївської та Верхньої Биковської»; 

№ 2947 «Про затвердження земельної ділянки на перехресті вулиць 

Хабаровської та Кримської, право власності на яку набувається на 

аукціоні»; 

№ 2948 «Про затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в, 

право оренди на яку набувається на аукціоні»; 

№ 2949 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки по пров. Курінному, 29»; 

№ 2950 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по         

вул. Академіка Тамма, 4-в»; 

№ 2951 «Про надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по           

вул. Генерала Родимцева, 106»; 

№ 2952 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по 

вул. Братиславській, 7-в»; 

№ 2953 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по пров. Гайдамацькому (біля будинку № 12)»; 

№ 2954 «Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

по вул. Руслана Слободянюка (біля будинку № 213-в)»; 

№ 2955 «Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

просп. Винниченка, 1-в»; 

№ 2956 «Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки 

по вул. Михайлівській (біля будинку № 1-а)»; 

№ 2957 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 
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№ 2958 «Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту 

Кропивницькому»; 

№ 2959 «Про припинення КП «Універсал 2005» права користування 

земельною ділянкою в районі вул. Генерала Родимцева (виїзд на            

м. Кривий Ріг)»; 

№ 2960 «Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування земельною 

ділянкою по вул. Добровольського, 15»; 

№ 2961 «Про припинення Чорній Н.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23»; 

№ 2962 «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля скверу 

«Центральний»)»; 

№ 2963 «Про припинення права користування земельною ділянкою та 

надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-г»; 

№ 2964 «Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «Україна – ЦЕНТР» 

дозволу на передачу в суборенду земельних ділянок по                  

м.Кропивницькому»; 

№ 2965 «Про надання ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                          

вул. Менделєєва, 84»; 

№ 2966 «Про надання ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Аджамській, 5-а»; 

№ 2967 «Про надання ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР»           

ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по                           

вул. Аджамській, 15»; 

№ 2968 «Про надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                   

м. Кропивницькому»; 

№ 2969 «Про передачу Службі автомобільних доріг у Кіровоградській 

області та ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК 

«Автомобільні дороги України» у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 38»; 

№ 2970 «Про передачу ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА 

ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у постійне користування 

земельних ділянок по вул. Садовій, 88»; 
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№ 2971 «Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по                 

вул. Євгена Маланюка, 25»; 

№ 2975 «Про передачу Михайлюку Ю.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 13, корп. 1)»; 

  

 від 19 листопада 2019 року 

№ 2978 «Про усний депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького М.Демченка»; 

№ 2980 «Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького А.Ларіна»; 

№ 2981 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік»; 

№ 2984 «Про затвердження істотних умов договору енергосервісу»; 

№ 2988 «Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«АВАРІЙНО-ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА» МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції»; 

№ 2989 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної 

громади міста Кропивницького світлофорних об’єктів»; 

№ 2994 «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»; 

№ 2998 «Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Кабінету Міністрів України про виділення додаткових коштів»; 

№ 3000 «Про передачу майна»; 

№ 3001 «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 17 січня 

2017 року № 759, 760 (зі змінами)»; 

№ 3002 «Про надання повноваження на підписання договору на 

господарське відання»; 

№ 3003 «Про безоплатну передачу водопровідних мереж та зовнішніх мереж 

каналізації у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і 

міст Кіровоградської області»; 

№ 3004 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 3005 «Про передачу у спільну сумісну власність земельної ділянки по      

вул. Карабінерній, 28/68»; 

№ 3007 «Про надання Богушевському В.П. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 

Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)»; 
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№ 3008 «Про передачу Котіковій Н.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31)»; 

№ 3009 «Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу в суборенду 

земельної ділянки на розі вулиць Авіаційної та Павла Сніцара»; 

№ 3010 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі їх в оренду по 

вул. Генерала Родимцева»; 

№ 3011 «Про надання Мягкому О.В., Дікусару М.С. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              

вул. Архангельській, 40-г»; 

№ 3012 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам 

АТО»; 

№ 3013 «Про надання Рибалку С.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                  

вул. Чугуєвській, 28»; 

№ 3014 «Про надання Руденку О.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Садовій 

(біля будинку № 35)»; 

№ 3015 «Про передачу Богачуку В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського (біля будинку № 15/1)»; 

№ 3016 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 3017 «Про передачу у власність земельних ділянок громадянам»; 

№ 3018 «Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок»; 

№ 3019 «Про передачу Шкрьобці В.В. у власність земельної ділянки по              

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

№ 3020 «Про надання Кравченку В.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        

вул. Верещагіна, 1»; 

№ 3021 «Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві 

«ім. Тимірязєва»; 

№ 3022 «Про надання Матвієнко І.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 

Похитонова (біля будинку № 1-а)»; 

№ 3023 «Про надання Яблонському І.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               

пров. Училищному (біля будинку № 6)»; 

№ 3024 «Про передачу Цирульнику М.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Солдатській (гаражний кооператив «Гірник»)»; 

№ 3025 «Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 

ділянок по вул. Академіка Корольова, 24-а»; 
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№ 3026 «Про передачу Шагіну С.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11, корп. 3)»; 

№ 3027 «Про передачу Шевері М.Ф. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Юрія Коваленка (у дворі будинку № 9)»; 

№ 3028 «Про надання Красновій В.М. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по          

вул. Вокзальній, 31-к»; 

№ 3029 «Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по             

вул. Пашутінській, 44-г»; 

№ 3030 «Про надання Марчинському В.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по             

пров. Центральному, 3-г»; 

№ 3031 «Про надання ТОВ «М-Термінал» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по               

вул. Лавандовій, 27-в»; 

№ 3032 «Про надання Іожиці В.І. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по          

вул. Кропивницького, 189-а»; 

№ 3033 «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському, 18»; 

№ 3034 «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)»; 

№ 3035 «Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 72-б»; 

№ 3036 «Про надання Сімбабі А.А. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки по                     

вул. Курортній, 12-а»; 

№ 3037 «Про надання Цвілюку С.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо відведення земельної  ділянки в 

оренду по вул. Вокзальній, 31-л»; 

№ 3038 «Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду по                

вул. Волкова, 13-в»; 

№ 3039 «Про надання Пєнєзєвій В.С. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права 

оренди по вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 26)»; 
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№ 3040 «Про надання АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Миколи Садовського, 2/14»; 

№ 3042 «Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельних ділянок 

по вул. Пашутінській, 16/19»; 

  

 від 18 грудня 2019 року 

№ 3045 «Про внесення змін до рішення Міської ради  

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет 

міста Кропивницького на 2019 рік»; 

№ 3050 «Про внесення змін до рішення міської ради від 27 грудня             

2016 року № 742 «Про затвердження Програми розвитку культури і 

туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки»; 

№ 3057 «Про внесення змін до рішення міської ради                                               

від 17 січня 2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції, операції 

Об’єднаних сил в східних областях України та членів їх сімей на 

2017-2019 роки»; 

№ 3058 «Про внесення змін до рішення міської ради                                             

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки»; 

№ 3068 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом»; 

№ 3069 «Про надання Садовніченку І.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 

пров. Верхньовеселому (навпроти будинків № 26-б та № 28-а, біля 

земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:42:366:0069)»; 

№ 3070 «Про надання ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 

ВИННИЧЕНКА дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по проїзду Підлісному»; 

№ 3071 «Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам»; 

№ 3072 «Про відмову ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Великій Перспективній, 27»; 

№ 3075 «Про зміну управлінню капітального будівництва Міської ради міста 

Кропивницького цільового призначення земельної ділянки по вул. Героїв 

України, 26, корп. 1»; 
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№ 3081 «Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 18 Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по 

вул. Миколи Левитського, 18»; 

№ 3082 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки по вул. Районній, 10»; 

№ 3083 «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»; 

№ 3084 «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»; 

№ 3085 «Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по             

пров. Фортечному, 19»; 

№ 3086 «Про передачу ПП ПВФ «Ацинус» в оренду земельної ділянки по 

вул. Великій Перспективній, 63»; 

№ 3087 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки по вул. Спренжина»; 

№ 3088 «Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельної 

ділянки біля перехрестя вул. Холодноярської та пров. Уральського». 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького   Людмила МАСЛО 


	Р І Ш Е Н Н Я

