
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              11 грудня 2012 року 

№ 2079 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять першої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про внесення змін до графіків прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради в 
громадських приймальнях депутатів та приймальнях 
політичних партій 

2226 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про вступ Кіровоградської міської ради до 
Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого 
самоврядування 

2157 
Відділ з питань 

внутрішньої політики 
Саінсус О.Д., 
міський голова 

4.  Про затвердження Статуту комунального 
підприємства „Редакція вісника Кіровоградської 
міської ради „Вечірня газета” у новій редакції 

2236 
Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

5.  Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства „Управління будинками Кіровоградської 
міської ради”, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 1999 року   
№ 206” 

2159 

КП „Управління 
будинками 

Кіровоградської 
міської ради” 

Кучер М.М., 
директор комунального 

підприємства 
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6.  Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 

Кіровоградської міської ради 2201 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Єльчанінова Л.Г., 
керуючий справами 
виконавчого комітету 

міської ради 
7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

2211 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

8.  Про збільшення бюджетних призначень на оплату 
праці з нарахуваннями 

2237 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління  
9.  Про посилення контролю за виконанням Правил 

благоустрою м. Кіровограда 
2222 

Депутат міської ради 
Краснокутський О.В. 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

10.  Про створення Кіровоградського міського центру 
обліку та тимчасового перебування бездомних осіб 

2235 
Депутат міської ради 
Краснокутський О.В. 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

11.  Про врегулювання питання громадських вбиралень 
2223 

Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1145 („ Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік”)  

2209 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

13.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1146 („ Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді               
на 2012 рік”)  

2210 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

14.  Про передачу техніки та комунального транспорту 
спеціального призначення 

2202 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

15.  Про надання згоди на безоплатну передачу з 
комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда сховищ цивільної оборони 

2139 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 
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16.  Про управління майном, що належить до комунальної 

власності територіальної громади міста Кіровограда 2142 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

17.  Про звільнення від орендної плати ДП 
„Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” 2135 

(повторно) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

18.  Про затвердження Положення про управління 
власності та приватизації комунального майна 
Кіровоградської міської ради 

2232 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

19.  Про надання згоди на передачу комунального закладу 
„Кіровоградська станція швидкої медичної допомоги” 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і 
міст Кіровоградської області 

2228 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1158 („ Про затвердження 
Програми медико–соціального забезпечення пільгових та 
соціально незахищених верств населення м. Кіровограда на 
2012 рік”)  

2238 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

21.  Про передачу майна 1 Державному пожежно-
рятувальному загону ТУ МНС України в 
Кіровоградській області 

2155 

Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та цивільного 
захисту населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

22.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1168 „Про 
затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік” 

2156 

Управління з питань 
надзвичайних 

ситуацій та цивільного 
захисту населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

23.  Про внесення змін до Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2012 рік 

2227 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

24.  Про затвердження Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Кіровограда 

1999 
(повторно) 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 
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25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 24 лютого 2011 року № 214 „Про 
затвердження Положення про управління капітального 
будівництва Кіровоградської міської ради” 

2213 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

26.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24 лютого 2011 року № 215 „Про 
затвердження Положення про відділ фізичної 
культури та спорту Кіровоградської міської ради” 

2216 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

Куценко О.Г., 
начальник відділу 

27.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року №№ 1160, 1161, 1162, 1163 
(„ Про затвердження програми „Молодь Кіровограда” на    
2012 рік”, „ Про затвердження Міської цільової соціальної 
програми реформування системи закладів для дітей–сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік”, 
„ Про затвердження Міської програми підтримки сімей на  
2012 рік”, „ Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2012 рік») 

2229 

Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу 

28.  Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 
1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних 
осіб 

2154 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

29.  Про внесення доповнень до Положення про управління 
економіки  Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 208 

2225 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

30.  Про затвердження плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2013 рік 

2200 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

31.  Про звільнення Кіровоградського академічного 
обласного українського музично-драматичного театру 
ім. М.Л. Кропивницького від сплати земельного 
податку на 2013 рік 
 

2206 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 
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32.  Про звільнення підприємств від сплати земельного 

податку на 2013 рік 
2230 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

33.  Про звільнення від сплати державного мита 
2224 

Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

34.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня   2012 року № 1156 „Про затвердження 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки 
окремих категорій населення міста Кіровограда                 
на 2012 рік” 

2203 

Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

35.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 2204 

Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

36.  Про утворення постійної комісії по відбору виконавців 
робіт із землеустрою, оцінки земель, визначення 
виконавців земельних торгів 

2153 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

37.  Про розгляд протесту прокурора м.Кіровограда від 
16.11.2012 № 2-9377 вих-12 на рішення Кіровоградської 
міської ради від 06.11.2008 № 1411 „Про затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по     
вул. Космонавта Попова (напроти школи № 35)” 

2241 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

38.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (102 пункти) 2161 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

39.  Про затвердження проектів землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок громадянам                      
м. Кіровограда (25 пунктів) 

2162 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

40.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (45 пунктів) 2163 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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41.  Про передачу Кієнко Т.П. та Гречусі М.В. безоплатно 

у власність земельної ділянки по вул. Пашутінській, 32 2164 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

42.  Про передачу Степаненку І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 9 2231 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

43.  Про передачу Автономній релігійній громаді Церкви 
Повного Євангелія „Слово Пробудження” земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 26-б 

2165 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

44.  Про передачу ПАТ „Державна продовольчо-зернова 
корпорація України” у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Покровській, 8 

2240 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

45.  Про надання Бойко О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 39/14 

2166 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

46.  Про надання Вербовському В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 5 

2167 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

47.  Про надання Денисюк А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Антонова, 23 

2168 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

48.  Про надання Кітрару А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Березовому, 7 

2169 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

49.  Про надання Колованову М.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Мечникова, 4-а 

2170 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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50.  Про надання Кріпаку Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по пров. Об’ їзному, 9/29 

2171 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

51.  Про надання Левицькій Н.Г., Левицькому І.М., 
Левицькій І.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Григорія Кочерещенка, 1/60 

2172 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

52.  Про надання Левченку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Дзержинського 
(біля житлового будинку № 67) 

2173 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

53.  Про надання Мініч А.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Мотокросному, 43 

2175 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

54.  Про надання Нестеренку В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Коцюбинського, 52-а 

2176 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

55.  Про надання Пичиненко О.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Козакова, 13 

2177 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

56.  Про надання Розгачову Р.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19 

2218 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

57.  Про надання Розгачову Р.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 70 

2219 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

58.  Про надання Руденко Л.Й. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Шевченка, 80/2 

2178 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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59.  Про надання Тимківу В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Завадівській (біля будинку № 18-б) 

2179 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

60.  Про надання Філіпенко В.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (напроти КЕВ, військове містечко,                
вул. Леваневського, 1-к) 

2180 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

61.  Про надання загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 
ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Шумілова, 30 

2143 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

62.  Про надання ПАТ «Кіровоградський проектно-
конструкторський інститут«Грунтопосівмаш» дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 

2181 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

63.  Про надання ПАТ «Ліки Кіровоградщини» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 1 

2182 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

64.  Про надання ДП „Льодові арени” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Університетському 

2239 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

65.  Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській, 17-а 2212 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

66.  Про передачу Добрянському І.А. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Євгена Маланюка, 25 2183 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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67.  Про передачу Зубченко О.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Набережна, 11 2184 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

68.  Про передачу Кононенку О.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-а 2185 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

69.  Про передачу Леоновій А.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 24-д 2134 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

70.  Про передачу Муравській О.С. в оренду земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 162 2186 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

71.  Про передачу Пономарьовій М.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Кавказькій, 16/15 2187 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

72.  Про передачу Татарченко А.Ю. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 19 2188 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

73.  Про передачу ТОВ „Домініон-Кіровоград” в оренду 
земельних ділянок по вул. Дворцовій, 31 2189 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

74.  Про передачу ПАТ «Ліки Кіровоградщини» в оренду 
земельних ділянок (27 пунктів) 2190 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

75.  Про передачу ТОВ «Н.С.К. Сіті» в оренду земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 24-б 2191 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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76.  Про передачу ТОВ «СВ МАРКЕТ» в оренду земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 33/12 2192 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

77.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(11 пунктів) 2193 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

78.  Про розірвання договорів оренди земельних ділянок  
(3 пункти) 2194 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

79.  Про розірвання договору оренди земельної ділянки  по 
просп. Винниченка  (ПП „АГРООПТСЕРВІС”) 2215 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

80.  Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 
пров. Курінному, 29 (Кравченко А.М.) 2220 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

81.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.06.2004 № 1076 („ Про регулювання земельних 
відносин”)  

2195 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

82.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1644 („ Про надання Тацієнко О.О. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 6”)  

2196 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

83.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.06.2012 № 1724 („ Про передачу у власність 
земельних ділянок громадянам міста Кіровограда”)  

2198 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

84.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.06.2012 № 1763 („ Про надання Шевченку С.В. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кишинівській, 56-а”)  

2199 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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85.  Про внесення змін до Статутів навчальних закладів 2244 Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 
86.  Про перейменування навчальних закладів 2245 Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 
87.  Про затвердження Програми соціального захисту дітей 

сиріт-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, з числа студентів Кіровоградського 
кібернетико-технічного коледжу на 2012-2017 роки 

2246 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

88.  Про затвердження Статуту Кіровоградського міського 
літературно-меморіального музею І.К. Карпенка-
Карого у новій редакції 

2207 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

89.  Про затвердження Статуту Кіровоградського 
художньо-меморіального музею О.О. Осмьоркіна у 
новій редакції 

2208 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

90.  Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 
Програми інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 
2012 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2012 року № 1554 

2247 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

91.  Про міський бюджет на 2013 рік  Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

92.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Кіровограда вартості виконаних будівельних  робіт по 
реконструкції фасадних газопроводів 

2243 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

93.  Про зміни в складі постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин 

2234 
Фракція Партії регіонів 

в Кіровоградській 
міській раді 

Тітов Ю.О., 
голова фракції 

94.  Про надання Мамченку А.А. та Мамченко Т.О. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 1-б 

2251 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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95.  Про внесення змін до Програми економічного і 

соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та 
основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки 

2250 
Управління економіки Осауленко О.О., 

начальник управління 

96.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади м. 
Кіровограда об’єкту „Відкрите серце” 

2254 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

97.  Про надання УКБ Кіровоградської міської ради 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1 
(літера В) 

2248 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

98.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (73 пункти) 2252 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

99.  Про передачу Чуйку Г.Г. у власність земельної  
ділянки по пров Курінному, 1-а 

 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією депутата 
міської ради Терзова Д.С.) 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради               Л.Масло 


