
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 08 вересня 2020 року       № 3466 
 

Про передачу комунальному некомерційному  

підприємству “Центр первинної медико-санітарної  

допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради  

міста Кропивницького у постійне користування  

земельної ділянки по вул. Казанській, 12-а 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону 

України “Про землеустрій”, статтею 12 Земельного кодексу України та 

розглянувши заяву Комунального некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького”, Міська рада 

міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до пункту 4 рішення міської ради від 04.09.2017 № 1126 

“Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.07.2017  

№ 1051”, а саме слова “комунальному закладу “Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2” замінити словами “комунальному некомерційному 

підприємству “Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2  

м. Кропивницького” Міської ради міста Кропивницького”. 
 

2. Затвердити комунальному некомерційному підприємству “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 

постійне користування загальною площею 0,1315 га вул. Казанській, 12-а для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги.  
 

3. Передати комунальному некомерційному підприємству “Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради 

міста Кропивницького у постійне користування земельну ділянку (кадастровий  

№ 3510100000:03:018:0042) по вул. Казанській, 12-а загальною площею  

0,1315 га (у тому числі по угіддях: 0,1315 га – малоповерхова забудова) для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Мосіна. 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 
Олег Левченко 35 83 56 


