
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              12 вересня 2012 року 

№ 1891 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
дев’ятнадцятої 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 зняття з контролю окремих рішень 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 

2001 Управління апарату 
Кіровоградської міської 

ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління  

3.  Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності органів прокуратури в           
місті Кіровограді 

2017 Прокуратура 
м. Кіровограда 

 

Шеремет А.В., 
заступник прокурора 

 м. Кіровограда 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

2014 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

5.  Про присвоєння звання „Почесний громадянин      
міста Кіровограда” 

2019 Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

6.  Про виконання постанови про відкриття виконавчого 
впровадження 

2006 Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу  

7.  Про затвердження на посаді Дьячука С.С. 1955 Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу  
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8.  Про створення комунального підприємства „Агентство 

розвитку м. Кіровограда” Кіровоградської міської ради 
та затвердження його Статуту 

2011 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

9.  Про доповнення Програми інвестиційної діяльності    
м. Кіровограда на 2012 рік 

2012 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про доручення (Василенку І.М., заступнику міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради підписувати довідки про 
підтвердження наявності на відповідну дату у фізичних осіб 
молодняку великої рогатої худоби, який утримується в їх 
господарствах) 

2036 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

11.  Про звільнення комунальних підприємств від сплати 
земельного податку на 2013 рік 

2000 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

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

1999 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

13.  Про затвердження Тимчасового порядку визначення 
меж прибудинкових територій багатоквартирних 
будинків існуючої забудови у місті Кіровограді 

1998 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

14.  Про скасування рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради (від 06.06.2012 №№ 459, 460, 
461, 462, від 20.06.2012 №№ 503, 504, 505, 506, від 10.07.2012        
№№ 568, 569, 570, 571, 572, 576 щодо встановлення КП ЖЕКу № 4, 
КРЕПам №№ 3, 6, 9, 11, ЖЕКам №№ 1, 7, 12, 13 тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд, гуртожитків та прибудинкових 
територій) 

1944 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

15.  Про стан виконання Програми правової освіти населення 
м. Кіровограда на 2011-2015 роки 

2002 Юридичний відділ 
 

Колюка О.С., 
начальник відділу 

16.  Про стан виконання Комплексної програми профілактики 
злочинності в м. Кіровограді на 2011-2015 роки 

2003 Юридичний відділ 
 

Колюка О.С., 
начальник відділу 

17.  Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда 

2004 Юридичний відділ 
 

Колюка О.С., 
начальник відділу 
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18.  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”) 

2015 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

19.  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”) 

2016 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

20.  Про внесення змін до Статуту комунального ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 3 

2040 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  
21.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради” 

2025 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління  

22.  Про внесення змін до Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2012 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 
2012 року № 1169 

2020 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2008 Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

 
24.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 05 червня 2012 року № 1716 („ Про звільнення на 
50 % від оплати за користування житлово-комунальними послугами 
інвалідів І і ІІ груп по зору”)  

2009 Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

 

25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05 червня 2012 року № 1717 („ Про звільнення на 
50% від оплати за користування житлово–комунальними послугами 
членів сімей військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан”)  

2010 Відділ 
соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 
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26.  Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 

автомобільної стоянки з автомийкою на відведеній земельній 
ділянці по вул. Жовтневої революції (в районі ЗОШ № 20) в 
м. Кіровограді фізичній особі–підприємцю Олексюк Н.А. 

2013 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

27.  Про продаж СФГ „Олена” земельної ділянки по       
вул. Космонавта Попова, 15-а 

2030 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по            
вул. Кримській 

2031 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по             
вул. Лінія 5-а (біля ринку) 

2032 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по            
вул. Кропивницького (біля авто ринку) 

2033 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по             
вул. Преображенській, 7-а 

2034 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по            
вул. Преображенській, 7 

2035 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Генерала Жадова            
(біля будинку № 27) 

1956 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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34.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Жовтневої 

революції, 39-а, право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

1957 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по 
вул. Жовтневої революції (на зупинці громадського 
транспорту) 

1958 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по просп. Промисловому    
(біля ТОВ „Промтехресурс”) 

2039 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда (58 пунктів) 

1959 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про затвердження проектів землеустрою та передачу у 
власність земельних ділянок громадянам                     
м. Кіровограда (11 пунктів) 

1960 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (20 пунктів) 

1961 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу Гафтонюку М.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській (біля             
будинку № 12) 

1962 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Кривошеї В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля житлового 
будинку № 9) 

1963 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Чеховському В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 12 

1964 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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43.  Про передачу Шершнюку А.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андріївській (напроти         
будинку № 41) 

2045 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про передачу Кіровоградському професійному ліцею 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській, 21-а 

1965 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу УКБ Кіровоградської міської ради земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 22, корп. 1 

2007 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання Алєксєєвій Т.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куйбишева 

1966 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання Бедлінській Я.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Габдрахманова, 65 

1967 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Волобоєву І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Єгорова (біля будинку № 8) 

2043 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання Коваленку А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. 20 років міліції (гараж № 24) 

1968 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання Ковальовій Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куйбишева 

1969 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Костенко Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Варшавській, 90-а 
 

1970 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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52.  Про надання Лисенку С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 88 

1971 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання Ломакіній Г.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Макарова (біля будинку № 3) 

1972 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Нікішовій Н.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Генерала Шумілова, 4 

1974 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання Студнікову О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Архітектора Достоєвського, 1-а 

1976 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Сухому С.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по проїзду Підлісному, 10 

1815 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання Шишку М.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Делегатській (біля будинку № 2) 

1977 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Шмідту В.В дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Братиславській, 7 

1978 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Державній інспекції з карантину рослин 
по Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Декабристів, 10 

1979 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання ТОВ „Істейт Сервіс” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 8 

1980 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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61.  Про надання ТОВ „Олві-Центр” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 24-в 

1981 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 8-г 

1982 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про передачу ФОП Жуковській І.І. та ФОП          
Бєлову О.В. в оренду земельної ділянки по               
вул. Гоголя, 131 

1983 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про передачу Солодковському Ю.Б. та Шкурєєвій 
С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Шевченка, 25 

1984 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про передачу Хайнацькому М.Р. в оренду земельної 
ділянки по пров. Училищному, 10 

1985 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Озерна балка, 18-а 

1986 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду (10 пунктів) 

1987 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про передачу ТОВ „Кіровоградінвестбуд” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 51-а 

1988 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про передачу ПАТ „Науково-виробниче підприємство 
„Радій” в оренду земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда, 29-а 
 

1989 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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70.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

(13 пунктів) 
1990 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про продовження ФОП Івченку О.І. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-м 

2026 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 
вул. Карла Маркса, 50 

1991 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 16.09.2008 № 1025 („ Про надання згоди на 
розроблення проекту землеустрою гр. Стахєєву О.О.”)  

1992 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 14.09.2011 № 818 („ Про надання ФОП Засікану О.Б. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Комуністичному, 22/12”) 

1993 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 03.03.2012 № 1358 („Про надання Котляренку Л.А. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (в автокооперативі „ Гірник”)  

1994 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
28.03.2012 № 1477 („ Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (шляхом 
викупу) по вул. Преображенській, 88-б”)  

1995 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1638 („ Про надання Саласенку М.Б. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Краснодонській, 41”) 

1996 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2012 № 1651 („ Про надання автогаражному 
кооперативу „ Автолюбитель” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1”) 

1997 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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79.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 24.04.2012 № 1659 („ Про надання  
ТОВ „Міжнародна концертна група” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Дворцовій, 12”) 

2037 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про внесення змін до Програми фінансового забезпечення 
відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 
2012 рік, Програми забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської міської ради шостого скликання              
на 2012 рік 

2050 Відділ кадрової 
роботи 

Єльчанінова Л.Г., 
керуючий справами 
виконавчого комітету 

міської ради 

81.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 29.03.2011 № 396 та від 07.12.2011 № 1044 
(„ Про надання Головному управлінню юстиції у Кіровоградській 
області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 6/7”, „ Про передачу 
Головному управлінню юстиції у Кіровоградській області земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 6/7”) 

2046 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про затвердження земельних ділянок, право оренди на 
які набувається на аукціоні по вул. Полтавській 
(напроти будинку № 81) 

2029 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про передачу Шевчуку А.Б. та Дегрику С.О. в оренду 
земельної ділянки по просп. Інженерів, 1  

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


