
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від 24 січня 2022 року         № 10-р 
 

Про проведення другого засідання  

дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

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

самоврядування в Україні», відповідно до статей 20, 21, 22, 28, 31 Регламенту 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, враховуючи розпорядження 

міського голови від 06.12.2021 № 9-р «Про скликання дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання», рішення міської ради               

від 16.12.2021 № 1058 «Про затвердження порядку денного дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання», 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. Провести друге засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 03 лютого 2022 року о 10 годині в кімнаті № 305 

(приміщення міської ради). 

 

 2. На розгляд засідання сесії винести додаткові питання до порядку 

денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 

(додаються). 

 

3. Управлінню апарату Кропивницької міської ради інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення другого засідання дев’ятої сесії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання з розміщенням такої 

інформації в засобах масової інформації, на вебсайті міської ради та 

забезпечити технічний супровід проведення засідання сесії 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. 



 

ДОДАТКОВІ  ПИТАННЯ 

до порядку денного дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання 
ІІ засідання 

                  станом на 24.01.2022 

№ 

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.  990 
доопрацьований 

Про затвердження перспективного плану роботи міської ради                       

на 2022 рік 

Олег Колюка, 
секретар міської ради 

3.  1067 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 16 грудня 

2021 року № 1059 «Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2022 рік» 

Любов Бочкова, 
начальник фінансового управління 

4.  1015 
доопрацьований 

Про внесення змін 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 

5.  971 

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) 

Сергій Білокінь, 
начальник управління капітального 

будівництва 

6.  822 
доопрацьований 

Про затвердження Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 2022–2024 роки 

Сергій Білокінь, 
начальник управління капітального 

будівництва 

7.  864 
доопрацьований 

Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки Оксана Бабаєва, 
начальник управління 

інформаційних технологій 

8.  1056 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішення міської ради від 14 лютого 2020 року № 3128 

«Про затвердження Програми управління комунальним майном на 2020-

2022 роки»  (зі змінами) 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35884-pr_rish_990_29-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36269-pr_rish_990_26-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36160-pr_rish_1067_19-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36045-1015-20220112.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36271-pr_rish_1015_26-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35638-971-20211214.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34957-pr_rish_822_04-11-2021-1-15.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36223-pr_rish_822_25-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35261-pr_rish_864_24-11-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36311-pr_rish_864_27-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36102-pr_rish_1056_17-01-2021.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36297-pr_rish_1056_27-01-2022.pdf


9.  1018 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021      

№ 46 «Про затвердження Регламенту Кропивницької міської ради восьмого 

скликання» 

Марина Смаглюк, 
начальник юридичного управління 

10.  1055 
Про надання згоди на безоплатну передачу у державну власність частини 

приміщення 

Алла Пасенко, 
начальник управління комунальної 

власності 

11.  1016 

Про внесення змін до містобудівної документації «Детальний план території 

кварталу в межах вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія 

Коваленка м. Кропивницький», затвердженої рішенням Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради від 09 лютого 2021 року № 73 

Ірина Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

12.  970 
доопрацьований 

Про організацію пільгового харчування учнів та вихованців в закладах 

освіти та окремі питання щодо організації харчування на 2022 рік 

Лариса Костенко, 
начальник управління освіти 

13.  974 
Про перейменування закладів позашкільної освіти  (3 заклади)  (додатки в 

електронному вигляді) 
Лариса Костенко, 

начальник управління освіти 

14.  975 
Про перейменування закладів позашкільної освіти  (2 заклади)  (додатки в 

електронному вигляді) 
Лариса Костенко, 

начальник управління освіти 

15.  1059 
Про визначення замовника реконструкції стадіону «Юність» Вячеслав Гурський, 

начальник управління молоді та 

спорту 

16.  1012 
Про надання у 2022 році пільг щодо сплати державного мита за видачу 

певних видів документів 

Ніна Рахуба, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

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. 17 - 64): 
 

Учасники АТО (дозволи) 

17.  836 
доопрацьований 

Про надання Мартиненку В.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Малиновій, смт Нове 

18.  983 
доопрацьований 

Про надання Дудніку Д.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(навпроти земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:44:344:0450) 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36067-pr_rish_1018_14-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36101-pr_rish_1055_17-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36056-pr_rish_1016_14-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35637-970-20211214.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36304-970-20220127.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35739-974-20211216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35740-975-20211216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36150-pr_rish_1059_18-01-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36027-1012-20220110.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35010-pr_rish_836_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35748-836-20211217.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35812-pr_rish_983_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36199-983-20220120.pdf


Приватний сектор (дозволи) 

19.  843 
Про надання Портянському Е.Б. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Приморському, 15 

20.  892 
Про надання Мартиненко Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дорошенка (біля земельної ділянки з кадастровим № 3522585800:02:000:5339) 

21.  
437 Про надання Тараненко Л.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Правди (біля будинку № 10)   (багатодітна мати) 

22.  
786 Про надання Губановій В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Степовому, 41-а 

23.  
837 Про надання Лось О.М. та Лось С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Краснодонському, 15 

24.  
838 Про надання Сьоміній Є.Г. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Західній, 2-а, смт Нове 

25.  839 
Про надання Бевз З.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Станіслава Майсеєва, 4 

Приватний сектор (передача) 

26.  788 Про передачу Куручековій Н.М. безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Селище Миру, 41 

27.  802 
Про передачу Горіну А.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Якуба Коласа (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:48:413:0201) 

28.  1009 Про передачу Горбань Т.Г. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Козацькій, 2 

Індивідуальне садівництво (дозвіл) 

29.  790 
доопрацьований 

Про надання Радчуку І.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Балтійській (біля будинку № 46) 

30.  
890 Про надання Волчковій А.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Петра Чубинського 

31.  
891 Про надання Волчкову В.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Петра Чубинського 

Індивідуальне садівництво (передача) 

32.  848 Про передачу Фьодоровій В.О. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Фісановича (біля будинку № 41) 

33.  985 
Про передачу Волошину О.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Вишняківському (біля 

будинку № 30) 

34.  793 Про передачу Авдєєву О.І. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 18) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35018-pr_rish_843_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35141-pr_rish_892_11-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32539-pr_rish_437_01-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34704-pr_rish_786_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35012-pr_rish_837_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35013-pr_rish_838_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35014-pr_rish_839_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34706-pr_rish_788_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34719-pr_rish_802_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36001-pr_rish_1009_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34708-pr_rish_790_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36250-pr_rish_790_26-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35124-890-20211111.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35125-891-20211111.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35023-pr_rish_848_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35814-pr_rish_985_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34710-pr_rish_793_21-10-2021.pdf


Дозволи на технічну документацію (ОСГ) 

35.  939 
доопрацьований 

Про надання Матвєєву М.А. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Новгородській, 17 

Гаражі (дозволи, вільні та існуючі без майна) 

36.  3863 
доопрацьований 

Про надання Панаріну А.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Шевченка (у дворі будинку № 45-а)    (учасник АТО) 

37.  3870 
доопрацьований 

Про надання Петрову В.Д. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1) 

38.  4491 
доопрацьований 

Про надання Зоріній Л.С. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Андрія Матвієнка (у дворі будинку № 3-б) 

39.  897 
Про надання Майданюк О.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леоніда Куценка (біля будинку № 4) 

40.  2959 
доопрацьований 

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

по просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)    (учасник АТО) 

41.  3695 
доопрацьований 

Про надання Жабо М.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

бульвару Студентському (біля будинку № 6/5) 

42.  
4397 

доопрацьований 
Про надання Грачу А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20)    (учасник АТО) 

43.  
4398 

доопрацьований 
Про надання Самохвалу С.О. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 20)   (учасник АТО) 

44.  
3617 

доопрацьований 
Про надання Штефан Є.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

по вул. Волкова (біля будинку № 30) 

45.  
2901 

доопрацьований 
Про надання Козакову К.Л. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 14) 

46.  
2872 

доопрацьований 
Про надання Мостіпану М.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Університетському (біля будинку № 33) 

47.  
3122 

доопрацьований 
Про надання Мартиненко Н.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105) 

48.  
3123 

доопрацьований 
Про надання Плохотнюк А.Ю. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 105) 

49.  
4328 

доопрацьований 
Про надання Кобцю Т.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20)    (учасник АТО) 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35465-pr_rish_939_03-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35751-pr_rish_939_17-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26642-pr_rish_3863_27-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35442-pr_rish_3863_02-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26649-pr_rish_3870_27-01-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35443-pr_rish_3870_02-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29513-pr_rish_4491_02-11-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35162-pr_rish_4491_12-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35156-pr_rish_897_12-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23343-pr_rish_2959_17-04-2019.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35531-2959-20211206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26189-3695-20191216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35532-3695-20211206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28816-4397-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35444-pr_rish_4397_02-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28817-4398-20200911.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35449-4398-20211202.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/25967-pr_rish_3617_29-11-2019.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36279-pr_rish_3617_27-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23229-pr_rish_2901_10-04-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35951-2901-20220105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23111-pr_rish_2872_01-04-2019_1.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35956-2872-20220105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23890-pr_rish_3122_05-06-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23890-pr_rish_3122_05-06-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23891-pr_rish_3123_05-06-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23891-pr_rish_3123_05-06-2019.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28493-4328-20200814.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35824-pr_rish_4328_21-12-2021.pdf


50.  
4329 

доопрацьований 
Про надання Бойку С.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля будинку № 20)   (учасник АТО) 

51.  4330 
доопрацьований 

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

по просп. Перемоги (біля будинку № 20)   (учасник АТО) 

52.  676 
доопрацьований 

Про надання Гольштейну А.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України (біля будинку № 38) 

53.  938 
Про надання Починській Н.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Лісному (біля будинку № 4) 

54.  1003 
Про надання Майданюку С.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Леоніда Куценка (біля будинку № 4) 

55.  1051 
Про надання Філіченку О.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пашутінській (у дворі будинку № 51-а) 

56.  1052 
Про надання Іванченку О.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Курганній 

57.  1054 
доопрацьований 

Про надання Березовському В.В. дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення меж 

земельної ділянки по вул. Курганній (вздовж огорожі НВП «Радій») 

Гаражі (передача) 

58.  
595 Про передачу Петрушевському П.Г безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Великій Перспективній  

(біля будинку № 36) 

59.  1006 Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 157) 

60.  4365 
доопрацьований 

Про передачу Хромею М.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка                    

(біля будинку № 5) 

61.  517 
Про передачу Іванову Р.С. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9, 

корп. 2)   (учасник АТО/ООС) 

62.  45 
доопрацьований 

Про передачу Тупіциній М.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля 

будинку № 5) 

Гаражі (припинення оренди та передача у власність) 

63.  4421 
доопрацьований 

Про припинення Печеному В.В. права користування земельною ділянкою по вул. Юрія Коваленка (біля  

будинку № 13, корп. 1) 

64.  

918 Про припинення Гадомській Г.М. права користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева               

(у дворі житлового будинку № 92) та передачу її безоплатно у власність 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28494-4329-20200814.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35825-pr_rish_4329_21-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28495-4330-20200814.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36280-pr_rish_4330_27-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33842-676-20210816.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33889-pr_rish_676_18-08-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35424-pr_rish_938_01-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35995-pr_rish_1003_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36144-pr_rish_1051_18-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36145-pr_rish_1052_18-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36147-pr_rish_1054_18-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36210-1054-20220121.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/33337-595-20210716.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35998-pr_rish_1006_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/28526-pr_rish_4365_18-08-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35176-pr_rish_4365_15-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32941-pr_rish_517_22-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30073-45-20201216.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35530-45-20211206.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/29070-pr_rish_4421_25-09-2020.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/proekti-rishen/proekti-miskoyi-radi/?y=2020&m=9#subdocs29070
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35356-918-20211129.pdf


Рішення приймаються більшістю голосів (22): 
 

Приватний сектор (дозволи, майно) 

65.  984 
Про надання Миронюку Д.В. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Козацькому, 36 

Приватний сектор (передача, майно) 

66.  879 Про передачу Назаровій Н.М. у власність земельної ділянки по вул. Туркенича, 32, смт Нове 

67.  945 
доопрацьований 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (45 пунктів) 

Гаражі (дозволи, майно) 

68.  845 
Про надання Максимовій С.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій, 31, гараж 30 

69.  3956 
доопрацьований 

Про надання Сухомлин І.М. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гагаріна, 29-а 

Дозвіл на поділ (постійне користування) 

70.  
989 Про надання КСП «Тюльпан» дозволу на розробку технічної документації щодо поділу земельної ділянки  

по вул. Мінській, 112 

Оренда (дозволи) 

71.  
912 Про надання Короп Л.А. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по пров. Руднєва, 2-а 

72.  
915 Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду від вул. Івана Сірка до ПС «Бережинка» 

73.  
930 Про надання Стеблині В.І. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду по вул. Богдана Хмельницького, 35 

74.  
996 Про надання Руденку Д.П. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

шляхом зміни цільового призначення по вул. Гоголя, 80-ж 

75.  1022 
Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Гетьмана Сагайдачного (біля будинку № 107) 

76.  1023 
Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду на перехресті вулиць Костромської та Затишної 

77.  1024 

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

земельних ділянок в оренду в районі вул. Миколи Міхновського 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35813-pr_rish_984_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35099-879-20211110.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35471-pr_rish_945_03-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35950-945-20220105.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35020-pr_rish_845_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26898-3956-20200218.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35004-pr_rish_3956_05-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35818-pr_rish_989_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35350-912-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35353-915-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35392-930-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35983-pr_rish_996_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36107-1022-20220117.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36108-1023-20220117.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36109-1024-20220117.pdf


78.  1025 
Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Автолюбителів 

Оренда (поновлення) 

79.  924 Про поновлення ФОП Компанійцю С.В. договору оренди землі по вул. Вокзальній (біля магазину «Майстер») 

80.  929 Про поновлення Акімову Є.Г. договору оренди землі по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

81.  926 Про поновлення ФОП Обійдихаті С.П. договору оренди землі по вул. Андріївській, 16-а 

82.  994 Про поновлення Смоляру А.М. договору оренди землі по вул. Героїв України, 32-в 

83.  997 Про поновлення Підлубному М.П. договору оренди землі по вул. Генерала Родимцева, 106 

84.  1001 Про поновлення ФОП Тімоніній Т.І. договору оренди землі по вул. Пушкіна, 79/22 

Оренда (передача) 

85.  976 
Про передачу ТОВ «ЄРА-ІНВЕСТ» земельної ділянки в оренду по вул. Першій Виставковій (біля земельної 

ділянки по вул. Першій Виставковій, 37) 

86.  873 Про передачу ТзОВ «АПК «НІКА» та Онулу М.Л. земельної ділянки в оренду по вул. Ливарній, 1, смт Нове 

87.  916 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по місту Кропивницькому  (6 пунктів) 

88.  927 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по місту Кропивницькому  (6 пунктів) 

89.  928 Про передачу ПП «Чайка Транс» земельної ділянки в оренду по вул. Леваневського, 2-б 

90.  923 Про передачу Бугаєвському С.О. в оренду земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 24-г 

91.  
535 Про передачу Довгополову А.П. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля житлового 

будинку № 3, корп. 2) 

92.  
998 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по місту Кропивницькому                         

(7 земельних ділянок) 

93.  
999 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по місту Кропивницькому, смт Нове    

(12 земельних ділянок) 

94.  
1000 Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду земельних ділянок по місту Кропивницькому, смт Нове   

(7 земельних ділянок) 

95.  1021 Про передачу ТОВ «АЛЬФА ГРАУНД» земельної ділянки в оренду по вул. Яновського, 65/52 

Оренда (припинення) 

96.  978 Про припинення Яворському В.А. права користування земельною ділянкою по вул. Володимира Панченка, 21/54 

Продаж 

97.  995 Про продаж Ткаченко М.В. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Брестській, 3-а 

98.  1017 

Про продаж ТОВ «ЄВРОТРАК-Р» земельної ділянки несільськогосподарського призначення                                  

по вул. Дворцовій, 25 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36110-1025-20220117.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35386-924-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35391-929-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35388-926-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35981-pr_rish_994_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35989-pr_rish_997_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35993-pr_rish_1001_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35806-pr_rish_976_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35065-873-20211109.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35354-916-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35389-927-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35390-928-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35385-923-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/32910-pr_rish_535_18-06-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35990-pr_rish_998_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35991-pr_rish_999_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35992-pr_rish_1000_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36106-1021-20220117.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35800-pr_rish_978_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35982-pr_rish_995_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36066-pr_rish_1017_14-01-2022.pdf


Поділ (затвердження) 

99.  
935 Про затвердження Ковальчук Л.П. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Перемоги, 10-а 

100.  
981 Про затвердження Фьодорову А.С. технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок та передачі в оренду по вул. Набережній, 13 

Інвентаризація (затвердження) 

101.  1013 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по просп. Винниченка  

102.  1014 Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель по просп. Винниченка, 2 

Суборенда (дозволи) 

103.  914 
Про надання згоди ПрАТ «Кіровоградобленерго» на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській (біля будинку № 7) 

Викуп (дозволи) 

104.  
913 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 11-б 

105.  
925 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миколи 

Смоленчука, 11 

Постійне користування (дозволи) 

106.  1057 
Про надання КОЦФЗН «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в районі вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія Коваленка 

Постійне користування (передача) 

107.  141 
доопрацьований 

Про передачу ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННЮ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ у постійне користування земельної ділянки по вул. Соборній, 7-а 

108.  1011 
Про передачу Релігійній організації «Управління Кропивницької єпархії Православної Церкви України» у 

постійне користування земельної ділянки у сквері Слави 

109.  
1073 

доопрацьований 
Про передачу КП «Благоустрій» Кропивницької міської ради» у постійне користування земельної ділянки  

на лівому березі річки Інгул 

Постійне користування (припинення) 

110.  805 
Про припинення КЗ «Помічнянська лікарня» Добровеличківського району Кіровоградської області» права 

постійного користування земельною ділянкою по вул. Вокзальній, 4 

111.  1053 

Про припинення Управлінню Служби безпеки України в Кіровоградській області права постійного 

користування земельною ділянкою по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 10) 

 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35397-935-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35801-pr_rish_981_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36032-pr_rish_1013_11-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36033-pr_rish_1014_11-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35352-914-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35351-913-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35387-925-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36148-pr_rish_1057_18-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30760-141-20210201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35254-pr_rish_141_23-11-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36005-pr_rish_1011_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36161-pr_rish_1073_19-01-2022.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36278-pr_rish_1073_27-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34781-pr_rish_805_23-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36146-pr_rish_1053_18-01-2022.pdf


Прийняття з державної у комунальну власність 

112.  1005 
Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності Кропивницької міської територіальної 

громади земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29 

Зміна цільового призначення (дозволи) 

113.  
933 Про надання Ілюнічеву В.Є. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Желябова, 2    (0,0562 га) 

114.  
934 Про надання Ілюнічеву В.Є. дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. Желябова, 2    (1,4882 га) 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

115.  986 
доопрацьований 

Про затвердження Сергієнку В.М. проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Київській, 59/61 

116.  796 
Про затвердження ПП «АСТАРТА ГРУП» проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по пров. Миргородському, 11 

Внесення змін до договору оренди 

117.  909 Про внесення змін до договору оренди землі по просп. Інженерів, 11 

118.  910 Про внесення змін до договору оренди землі по вул. Руслана Слободянюка, 221 

119.  993 Про внесення змін до договору оренди землі по вул. Преображенській, 16-ж 

Внесення змін 

120.  922 
доопрацьований 

Про внесення змін до рішень міської ради 

121.  988 

доопрацьований 

Про внесення змін до рішень Кропивницької міської ради 

122.  
982 Про внесення змін до рішення міської ради від 08.07.2021 № 680  («Про затвердження земельної ділянки по                     

пров. Гулака-Артемовського, право оренди на яку набувається на аукціоні») 

123.  
1002 Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2021 № 1025  («Про поновлення ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ 

ГРУП» договору оренди землі по вул. Героїв України, 22-б») 

124.  
1026 Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 25.11.2021 № 1042  («Про надання ОКДЮСШ 

«НІКА» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі вулиць Героїв України, 

Генерала Жадова та Юрія Коваленка») 

125.  
867 Про внесення змін до рішення міської ради від 12.10.2021 № 914  («Про надання Зайцеву А.М. дозволу на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду по вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський м'ясокомбінат») 

126.  
807 Про внесення змін до рішення міської ради від 20.05.2021 № 472  («Про передачу ПАТ «Укртелеком» земельної 

ділянки в оренду по вул. Курганній, 58») 

127.   РІЗНЕ 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35997-pr_rish_1005_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35395-933-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35396-934-20211201.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35815-pr_rish_986_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36036-pr_rish_986_11-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34713-pr_rish_796_21-10-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35347-909-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35348-910-20211129.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35980-pr_rish_993_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35421-pr_rish_922_01-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36201-922-20220120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35817-pr_rish_988_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36194-988-20220120.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35810-pr_rish_982_20-12-2021.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35994-pr_rish_1002_10-01-2022.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/36095-1026-20220117.pdf
https://kr-rada.gov.ua/uploads/documents/35059-867-20211109.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/34745-807-20211023.pdf

