
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від 28 серпня 2021 року         № 6-р 

 

 

Про скликання шостої сесії 

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

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

самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами): 

 

 1. Скликати шосту сесію Кропивницької міської ради восьмого 

скликання 07 вересня 2021 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення 

міської ради). 

 

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

шостої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання (додається). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення шостої сесії Кропивницької              

міської ради восьмого скликання з розміщенням такої інформації в засобах 

масової інформації, на вебсайті міської ради та забезпечити технічний 

супровід проведення засідання міської ради електронною системою 

голосування «Рада-В». 

 

 4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Кропивницької міської ради» забезпечити дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів під час проведення засідання сесії                 

міської ради. 
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 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Кропивницької 

міської ради повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска. 

 

 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

міської ради О.Колюку. 

 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 



                            ПРОЄКТ 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

шостої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
таном на 31.08.2021 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проєкту 

рішення 

Назва питання 
Власне ім’я та прізвище,  

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Олег Колюка, 

секретар міської ради 

2.   

Про роботу обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-

Кіровоград» за 2020 рік і поточний період 2021 року та перспективи розвитку з 

питань забезпечення водопостачанням та водовідведенням Кропивницької 

міської територіальної громади 

Роман Ілик, 
генеральний директор обласного 

комунального виробничого 

підприємства «Дніпро-Кіровоград» 

3.  706 

Про звернення депутатів Кропивницької міської ради до Президента України, 

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Міністра 

енергетики України, Міністра розвитку громад та територій України про 

врегулювання кризової ситуації у сфері комунальної теплоенергетики 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

4.  664 
Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Кропивницького» Наталія Магер, 

начальник управління персоналу 

5.  692 
Про звіт щодо виконання бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади за перше півріччя 2021 року 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

6.  611 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня  

2020 року № 43 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

7.  682 
Про прогноз бюджету Кропивницької міської територіальної громади  

на 2022-2024 роки 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

8.  689 

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 2017-2022 роки» (зі змінами) 

Олена Костенко, 
заступник директора департаменту 

соціальної політики 

9.  690 
доопрацьований 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 760 «Про затвердження Програми соціального захисту  

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста  

на 2017-2022 роки» (зі змінами) 

Олена Костенко, 
заступник директора департаменту 

соціальної політики 



10.  685 
доопрацьований 

Про затвердження Положення про Комунальну установу «Кропивницький 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» Кропивницької міської ради у новій редакції та Переліку соціальних 

послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Комунальної 

установи «Кропивницький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» Кропивницької міської ради у 

новій редакції 

Олена Костенко, 
заступник директора департаменту 

соціальної політики 

11.  687 
доопрацьований 

Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок 

проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг 

комунального сектору Кропивницької міської територіальної громади 

Олена Костенко, 
заступник директора департаменту 

соціальної політики 

12.  615 
доопрацьований 

Про внесення змін та доповнення до рішення Кропивницької міської ради                   

від 02 лютого 2021 року № 105 «Про затвердження Комплексної програми 

розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в 

місті Кропивницькому на 2021-2025 роки»  (зі змінами) 

Віктор Кухаренко, 
начальник Головного управління 

житлово-комунального 

господарства 

13.  683 

Про внесення змін до рішення міської ради 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»  

(зі змінами) 

Марина Воротнюк, 
начальник відділу інженерної 

підготовки управління капітального 

будівництва 

14.  548 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2280 

«Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України  

«Про адміністративні послуги» на 2019-2021 роки» 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

15.  606 

Про звільнення у 2021 році вихованців Кропивницького міського 

соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, від сплати адміністративного збору, який зараховується до 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

Олександр Нікітенко, 
директор департаменту надання 

адміністративних послуг 

16.  568 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2285 

«Про затвердження Програми розвитку місцевого електронного урядування 

на 2019-2021 роки» 

Оксана Бабаєва, 
начальник управління 

інформаційних технологій 

17.  686 

Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3130 

«Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2020-2022 роки»  

(зі змінами) 

Олег Краснокутський, 
директор Кропивницького міського 

центру соціальних служб 

18.  684 
доопрацьований 

Про затвердження Положення про Кропивницький міський центр соціальних 

служб 

Олег Краснокутський, 
директор Кропивницького міського 



центру соціальних служб 

19.  547 

Про передачу майна підшефним військовим частинам Віктор Лєвашов, 
завідувач сектору мобілізаційної 

роботи та територіальної оборони 

 

20.  551 
Про організацію харчування учнів та вихованців пільгових категорій  

в закладах освіти м. Кропивницького 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

21.  643 
Про перейменування шкіл   (4 заклади) Лариса Костенко, 

начальник управління освіти 

22.  567 
Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах  

в м. Кропивницькому у жилі будинки 

Ірина Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

23.  644 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 02.02.2021 № 47 

(зі змінами)  («Про затвердження графіків прийому виборців депутатами 

Кропивницької міської ради восьмого скликання в громадських приймальнях депутатів 

та приймальнях політичних партій») 

Людмила Масло, 
начальник управління апарату  

міської ради 

24.  328 
Про затвердження об’єкта комунальної власності м. Кропивницького, який 

підлягає приватизації 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

25.  648 
доопрацьований 

Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації 

комунального майна (від 07.05.2019 № 2491 «Про затвердження переліку об’єктів 

комунальної власності м.Кропивницького, які підлягають приватизації», від 18.08.2020 № 3352 

«Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради щодо приватизації комунального 

майна») 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

26.  650 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 02 листопада  

2016 року № 585 «Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів 

водопостачання, водовідведення та іншого майна смт Нового із комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького у спільну власність 

територіальних громад сіл, селищ, міст Кіровоградської області» 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

27.  655 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 26 травня 2020 року № 3294 

«Про надання згоди на безоплатну передачу комплексу будівель  

по вул. Кропивницького, 119 з державної власності до комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького» 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

28.  681 

Про доповнення до рішення Кропивницької міської ради від 20 травня  

2021 року № 371 «Про перейменування комунального підприємства  

«Елегант М» та затвердження Статуту в новій редакції» 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

29.  688 Про заміну сторони у енергосервісному договорі Лариса Кудрик, 



доопрацьований заступник начальника управління 

охорони здоров’я 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Лунгол Роман Станіславович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельних ділянок комунальної власності у приватну власність  

приймаються не менш як двома третинами (28) голосів депутатів від загального складу ради   (п. 30 - 53): 
 

Учасники АТО/ООС (дозволи) 

30.  581 
Про надання Заворотнюку О.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 163) 

31.  582 
Про надання Явтушенку М.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 337) 

32.  583 
Про надання Волохову В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

між пров. Курінним та СТ «Аграрник» (земельна ділянка № 336) 

33.  498 
Про надання Волошину О.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Вишняківському (біля будинку № 30) 

Учасники АТО/ООС (передача) 

34.  315 
Про передачу Мартим’янову А.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Семена Климовського  

(біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:19:200:0021) 

35.  585 Про передачу Коденцю С.М. безоплатно у власність земельної ділянки біля вул. Батальйонної, 28 

36.  586 
Про передачу Литвинчуку А.В. безоплатно у власність земельної ділянки між пров. Курінним  

та СТ «Аграрник» 

37.  659 Про передачу Реп’яху С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Героїв АТО, 70 

Приватний сектор (дозволи, вільні) 

38.  435 
Про надання Чужій Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Богдана Хмельницького, 188-а 

39.  630 
Про надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Козацькій, 2 

40.  632 
Про надання Тесленко К.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Закарпатській (біля будинку № 45) 

41.  657 

Про надання Тимченко О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Балтійській, 60 

 

42.  656 Про надання Бабак Ю.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 



вул. Каховській (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:33:212:0106) 

 

Приватний сектор (передача, вільні) 

43.  378 Про передачу Саламасі Г.Г. безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Богдана Хмельницького, 224 

44.  543 Про передачу Шилу О.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Калнишевського, 50/46 

45.  544 Про передачу Рудій В.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Каштановій, 45-ж, смт Нове 

46.  691 
Про передачу Ткаченко О.В. безоплатно у власність земельної ділянки поруч з земельною ділянкою  

з кадастровим № 3510100000:02:028:0599 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

47.  323 
Про надання Скоромному С.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Васильківському, 2 

48.  436 
Про надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам  

в садових товариствах   (30 пунктів) 

49.  443 
Про надання Чубенку Д.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Галушкіна, 39 

50.  631 
Про надання Горбань Т.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Козацькій, 2 

Індивідуальне садівництво (передача) 

51.  238 
доопрацьований 

Про передачу Міщенку М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку         

№ 77) 

52.  354 
Про передачу Маньковському І.С. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Солдатському                 

(біля будинку № 4) 

53.  
442 

доопрацьований 

 

Про передачу Дуднику І.А. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Віктора Домонтовича, 6 

Рішення приймаються більшістю голосів (22): 
Приватний сектор (дозволи, майно) 

54.  361 
Про надання Алєксєєвій В.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській, 10-а 

55.  433 
Про надання Паламаренку О.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Львівській, 21 

Приватний сектор (передача, майно) 

56.  367 
Про передачу Мацакяну А.А. та Мацакяну С.А. безоплатно у власність земельної ділянки по  

вул. Панфьорова, 40 



57.  634 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (49 пунктів) 

Оренда (дозволи) 

58.  556 
Про надання Пилипець І.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Ушакова, 38-б 

59.  563 
Про надання Фоменко І.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Гоголя, 80-ж 

60.  671 
Про надання ТОВ «ЄРА-ІНВЕСТ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій (біля земельної ділянки по вул. Першій Виставковій, 37) 

61.  536 

Про надання ТОВ «АВ і Ко» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія  

Краснокутського, 1-є 

62.  558 
Про надання Чудній О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Промисловій, 19 

63.  652 

Про надання Бугаєвському С.О. дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по 

вул. Генерала Жадова, 24-г 

64.  670 
Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою  щодо відведення 

земельних ділянок в оренду по місту Кропивницькому 

Оренда (передача) 

65.  343 
Про передачу ФОП Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по вул. Волкова (біля житлового  

будинку № 11, корп. 1) 

66.  531 Про передачу Духовній Ю.В. земельної ділянки в оренду по вул. Героїв України, 6/13 

67.  534 Про передачу ПрАТ «Ріелексперт» земельної ділянки в оренду по вул. Родниковій, 88 

68.  610 Про передачу Махоні Є.В. в оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-ч 

69.  557 Про передачу ТОВ «ЛОСК-СЕРВІС» в оренду земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 211 

70.  566 
Про передачу ТОВ «КЗБМ № 1» в оренду земельної ділянки по вул. Аджамській (територія «Веселівського 

родовища») 

Оренда (поновлення) 

71.  494 Про поновлення Халмрадову О.А. договору оренди землі по вул. Академіка Тамма, 3-в 

72.  564 
Про поновлення ФОП Матюшенку С.Б. договору оренди землі по вул. Ялтинській (біля зупинки міського 

транспорту «Онкодиспансер») 

73.  565 Про поновлення ПрАТ «Кропивницький ОЕЗ» договору оренди землі по вул. Івана Олінського, 89 

74.  607 Про поновлення АТ «Укрпошта» договору оренди землі по вул. Ушакова, 3-г 



75.  618 
Про поновлення ПрАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство» договору оренди землі по вул. Першій 

Виставковій, 45, смт Нове 

76.  619 Про поновлення Федоренку С.В. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

77.  625 Про поновлення Єгоян О.В. договору оренди землі по вул. Промисловій, 6-а 

78.  626 Про поновлення ФОП Яковцю О.В. договору оренди землі по вул. Бєляєва (біля будинку № 11) 

79.  668 Про поновлення НВФ «КІТ-КОНСАЛТІНГ» договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 87-г 

80.  669 
Про поновлення ТОВ «КЗБМ № 1» договору оренди землі по вул. Аджамській (територія «Веселівського 

родовища») 

Оренда (припинення) 

81.  555 
Про припинення Мельник О.В. права користування земельною ділянкою по пров. Сухомлинського, 20 та 

передачу її безоплатно у власність 

Аукціони (дозволи) 

82.  609 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 6-а), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

83.  651 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля будинку № 21), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

84.  402 
доопрацьований 

Про затвердження земельної ділянки по вул. Металургів (біля облпсихлікарні), смт Нове, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

85.  119 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова (біля АГЗС), право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

Аукціони (затвердження) 

86.  553 
доопрацьований 

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

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв України (напроти магазину «Копілка») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

87.  624 
доопрацьований 

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

конкурентних засадах (земельних торгах) за адресою: м. Кропивницький, смт Нове, вул. Перша Виставкова та 

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

88.  554 
доопрацьований 

Про затвердження проєкту 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 

89.  623 
доопрацьований 

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

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Євгена Тельнова (біля магазину «Мініма») та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

90.  665 
доопрацьований 

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

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Дворцовій, 22-а та включення до Переліку земельної ділянки, яку 



виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

91.  666 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

комунальної власності на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка та включення до Переліку 

земельних ділянок, які виставлятимуть на земельні торги окремими лотами 

 

Аукціони (викуп у власність) 

92.  4552 
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Короленка (між будинками          

№ 24 та № 26) на конкурентних засадах (земельних торгах) 

Суборенда (дозвіл) 

93.  620 
Про надання дозволу ПрАТ «Комбінат по випуску продовольчих товарів» на передачу в суборенду земельної 

ділянки по вул. Першій Виставковій, 37 

Інвентаризація (затвердження) 

94.  471 
Про затвердження Розгачову Я.О. технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по            

вул. Дворцовій, 33/38 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

95.  2993 
Про зміну Пуликівському В.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 8-ж 

 

96.  4271 
Про затвердження Вітряченку Л.Б. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Кропивницького, 6-а 

97.  667 
Про затвердження ТОВ «ЄВРОТРАК-Р» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення для подальшої передачі у власність (шляхом викупу) по вул. Дворцовій, 25 

Постійне користування (дозволи, відновлення меж) 

98.  350 
Про надання ТОВ «Будтранссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Комарова, 66-а 

99.  576 
Про надання КП «Управління будинками Кропивницької міської ради» дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена Чикаленка, 11 

100.  577 

Про надання Музичній школі № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по вул. Віктора 

Чміленка, 65 та вул. Архітектора Паученка, 40-а 

101.  578 
Про надання АТ «Укрпошта» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок по місту Кропивницькому 

102.  579 

Про надання Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова 

 



 

Постійне користування (затвердження, передача) 

103.  570 Про передачу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в постійне користування земельної ділянки по вул. Короленка, 60 

104.  573 
Про передачу ОКП «Кіровоградське ООБТІ» у постійне користування земельної ділянки  

по вул. Шульгиних, 12 

105.  575 
Про затвердження Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницького проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-к 

106.  660 
Про передачу Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області у постійне користування 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля річки Інгул) 

107.  571 
доопрацьований 

Про передачу ГОЛОВНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС у постійне користування земельних ділянок  

по вул. Юрія Бутусова, 22 та просп. Інженерів, 9/92 

Поділ земельної ділянки (затвердження) 

108.  661 

Про затвердження комунальному некомерційному підприємству «Обласний клінічний онкологічний центр 

Кіровоградської обласної ради» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Ялтинській, 1 

Передача з комунальної в державну власність 

109.  574 Про передачу з комунальної в державну власність земельних ділянок 

Внесення змін 

110.  499 

Про внесення змін до рішень міської ради   (від 08.10.2019 № 2935 «Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 65)»,   від 08.10.2019 № 2932                    

«Про надання Бондару В.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Волгоградській, 17») 

111.  662 
Про внесення змін до рішення міської ради від 10.09.2019 № 2874  («Про передачу управлінню капітального 

будівництва Міської ради міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1-в») 

112.  663 

Про внесення змін до рішень міської ради   (від 08.07.2021 № 615 «Про надання Новосьоловій Л.Л. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного»,   від 18.08.2020 № 3385 

«Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах»,   від 08.07.2021 № 624 «Про передачу у 

власність земельних ділянок громадянам») 

113.  46 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 08.09.2020 № 3472  («Про передачу Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області у постійне користування земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева, 53 а») 

114.   РІЗНЕ 

 


