
 
 
 
 
 
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 жовтня 2020 року  № 3622 
 

Про внесення змін до рішення 

міської ради від 07.12.2011 № 1069 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 12 Земельного 

кодексу України, пунктом 34 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 50 Закону України “Про землеустрій” та 

розглянувши звернення управління освіти Міської ради міста Кропивницького, 

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення міської ради від 07.12.2011 № 1069 “Про 

надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, а 

саме:  

пункт 7 викласти в наступній редакції: “Надати дозвіл управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у постійне користування площею 0,5155 га по 

вул. Генерала Шумілова, 30 для розміщення комунального закладу “Гімназія 

імені Олександра Пушкіна Міської ради міста Кропивницького”; 

пункт 10 викласти в наступній редакції: “Надати дозвіл управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування:  

площею 0,0937 га по вул. Арсенія Тарковського, 32 для розміщення 

навчально - виховного комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

площею 0,2010 га по вул. Арсенія Тарковського, 30 для розміщення 

навчально - виховного комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

площею 0,2053 га по вул. Арсенія Тарковського, 19 для розміщення 
навчально - виховного комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 
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заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області;  

площею 0,1943 га по вул. Арсенія Тарковського, 21 для розміщення 

навчально-виховного комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

площею 0,1404 га по вул. Арсенія Тарковського, 36 для розміщення 

навчально - виховного комплексу “Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

площею 0,1939 га по вул. Арсенія Тарковського, 23 для розміщення 

навчально-виховного комплексу “Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

площею 0,4513 га по вул. Арсенія Тарковського, 25 для розміщення 

навчально-виховного комплексу “Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний 

заклад-центр естетичного виховання” Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області”.  

пункт 21 викласти в наступній редакції: “Надати дозвіл управлінню 

освіти Міської ради міста Кропивницького на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 

площею 2,2794 га по вул. Лінія 6-а, 30 для розміщення комунального закладу 

“Гірнича гімназія Міської ради міста Кропивницького”;  

пункт 45 викласти в новій редакції: “Надати дозвіл управлінню освіти 

Міської ради міста Кропивницького на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у постійне користування:  

площею  0,1800  га  по  вул.  Гоголя,  123  для  розміщення  комунального 

закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 

“Теремок” Кіровоградської міської ради;  

   площею 0,4236 га по вул. Гагаріна, 16-б для розміщення комунального 
закладу “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 4 

“Теремок” Кіровоградської міської ради”. 
 
 

 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Олег Левченко 35 83 56 


