
                                                              
Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 

        06 березня 2013 року 
        № 2253 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 
 від 27 січня 2011 року 

№ 114 „Про затвердження Програми розвитку малого підприємництва у           
м. Кіровограді на 2011-2012 роки”. 

  
 від 24 лютого 2011 року 

№ 251 „Про передачу Абрамяну С.Ю. в оренду земельної ділянки по 
просп. Правди, 9, корп. 1”; 

№ 256 „Про передачу ФОП Смірновій Г.А. в оренду земельної ділянки по 
вул. Кільцевій (біля житлового будинку № 40)”; 

№ 293 „Про передачу ТОВ „Інгул-опт-Сервіс” в оренду земельної ділянки 
по вул. Зінченка, 2”. 

  
 від 31 березня 2011 року 

№ 433 „Про передачу Куриленку С.С. в оренду земельної ділянки по            
вул. Генерала Жадова (біля кафе „Азалія”)”. 

  
 від 28 квітня 2011 року 

№ 536 „Про надання ТОВ „Енерго–Спорт” дозволу на передачу в 
суборенду частини земельної ділянки по вул. Великій              
Пермській, 7”; 

№ 537 „Про передачу комунальному закладу „Обласний Центр 
планування сім’ ї та репродукції людини” в оренду земельної 
ділянки по просп. Комуністичному, 18”. 

  
 від 31 травня 2011 року 

№ 562 „Про забезпечення доступу запитувачів до інформації”. 
  
 від 14 вересня 2011 року 

№ 763 „Про припинення юридичної особи комунального підприємства 
“Кіровоградське водопровідно-каналізаційне господарство 
Кіровоградської міської ради” в результаті реорганізації”; 

№ 837 „Про передачу Іскендеровій В.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Яновського, 157”. 
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 від 27 жовтня 2011 року 
№ 854 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Терзова Д.С.”; 
№ 860 „Про незастосування до Кіровоградського комунального 

підприємства по утриманню шляхів положень Закону України 
„Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом”; 

№ 1006 „Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                  
м. Кіровограда, які підлягають приватизації”. 

  
 від 7 грудня 2011 року 

№ 1024 „Про звільнення від сплати державного мита”; 
№ 1025 „Про затвердження плану діяльності Кіровоградської міської ради 

з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік”; 
№ 1079 „Про передачу Бондарєвій Н.М. в оренду земельної ділянки по                

вул. Великій Перспективній, 8”; 
№ 1080 „Про передачу Варавві О.В. в оренду земельної ділянки по                   

вул. Генерала Жадова, 21, корп. 1” 
№ 1085 „Про передачу Писарєвій І.Є. в оренду земельної ділянки по  

просп. Інженерів, 11-б”; 
№ 1088 „Про передачу Руденко О.В. в оренду земельної ділянки по                

вул. Пашутінській, 31”; 
№ 1091 „Про передачу Сисоєвій Я.В. в оренду земельної ділянки по                

вул. Великій Перспективній, 53”; 
№ 1095 „Про передачу Соціалістичній партії України в оренду земельної 

ділянки по вул. Гагаріна, 9”; 
№ 1104 „Про незастосування до комунального підприємства 

„Кіровоградводоканал” положень Закону України „Про 
відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом”. 

  
 від 29 грудня 2011 року 

№ 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”; 
№ 1135 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 18 березня 2008 року № 478”. 
  
 від 26 січня 2012 року 

№ 1141 „Про затвердження перспективного плану роботи Кіровоградської 
міської ради на 2012 рік”; 

№ 1142 „Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання                   
на 2012 рік”; 

 № 1145 „Про затвердження Програми розвитку житлово–комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік”; 
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№ 1146 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 
2012 рік”; 

№ 1148 „Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2012 рік”; 

№ 1149 „Про затвердження Програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 
та працівників виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 
2012 рік”; 

 № 1150 „Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в                 
м. Кіровограді на 2012 рік”; 

№ 1151 „Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 
„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”                     
на 2012 рік”; 

 № 1153 „Про затвердження Програми розвитку комп’ютеризації 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на  2012 рік”; 

№ 1154 „Про затвердження міської Програми соціально-правового захисту 
дітей та профілактики правопорушень у дитячому середовищі на 
2012 рік”;  

№ 1155 „Про затвердження Програми по реалізації у м. Кіровограді 
Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права 
дитини на 2012 рік”; 

№ 1156 „Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда                       
на 2012 рік”; 

№ 1157 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров’я м. Кіровограда  на 2012 рік”; 

№ 1158 „Про затвердження Програми медико–соціального забезпечення 
пільгових та соціально незахищених верств населення                            
м. Кіровограда на 2012 рік”; 

№ 1159 „Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в                 
м. Кіровограді на 2012 рік”;  

№ 1160 „Про затвердження програми „Молодь Кіровограда”  на 2012 рік”; 
№ 1161 „Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей–сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2012 рік”; 

№ 1162 „Про затвердження Міської програми підтримки сімей                            
на 2012 рік”;  

№ 1163 „Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2012 рік”; 

№ 1164 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кіровограді на 2012 рік”; 
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№ 1167  „Про затвердження Програми економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда на 2012 рік”; 

 № 1168 „Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2012 рік”; 

 № 1169 „Про затвердження Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2012 рік”; 

№ 1170 „Про затвердження Програми Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2012 рік”; 

№ 1173 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від             
29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”; 

№ 1177 „Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда   на 2012 рік”. 

  
 від 02 лютого 2012 року 

№ 1187 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по                   
вул. Валентини Терешкової, 166”; 

№ 1256 „Про передачу Вербовій В.В. в оренду земельної ділянки по                      
вул. 50 років Жовтня, 13/1”; 

№ 1257 „Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по             
вул. Колгоспній, 18”; 

№ 1259 „Про передачу ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П.,  
Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л., Янчуковій Л.В. в оренду 
земельної ділянки по вул. Дворцовій, 22-а”; 

№ 1267 „Про передачу ФОП Тулянцеву О.Г. в оренду земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 7”; 

№ 1271 „Про передачу ТОВ „Кіровоградський комбікормовий завод” в 
оренду земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-а”; 

№ 1273 „Про передачу ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань” в оренду земельної 
ділянки по вул. Поповича, 7-б”;  

№ 1274 „Про передачу ПП ПВФ „Ацинус” в оренду земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11-в”; 

 № 1278 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 1279 „Про поновлення договору оренди земельної ділянки”. 

  
 від 28 лютого 2012 року 

№ 1293 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Шаповалової В.Ф.”; 

№ 1300 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           
від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”;  

№ 1301 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 26 січня 2012 року № 1146”. 
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 від 03 березня 2012 року 
№ 1306 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 1310 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради       

від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”;  
№ 1396 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”. 

  
 від 28 березня 2012 року 

№ 1405 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Рибкіна В.М.”; 

№ 1422 „Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів”; 
№ 1424 „Про внесення доповнення до Основних заходів по реалізації 

Програми розвитку малого підприємництва у м. Кіровограді на 
2011-2012 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 114”; 

№ 1429 „Про передачу світлодіодних іграшок та світлодіодних мотивів”. 
  
 від 30 березня 2012 року 

№ 1497 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             
від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”;  

 № 1520 „Про передачу Дінул Н.М. в оренду земельної ділянки по                        
вул. Героїв Сталінграда, 14”; 

№ 1521 „Про передачу Закаблуковському С.О. в оренду земельної ділянки 
по вул. Нижній П’ятихатській, 5”; 

№ 1524 „Про передачу Мілющенко Н.М. в оренду земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 76”; 

№ 1526 „Про передачу Мустафаєвій Т.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Колгоспній, 20/14”; 

№ 1528 „Про передачу Силенко О.С. та Полонській Н.О. в оренду 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 38”; 

№ 1533 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по м. Кіровограду”; 

№ 1537 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 1538 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 1545 „Про передачу Рябовол О.В. у власність земельної ділянки по                 

вул. Грушевського, 19”. 
  
 від 24 квітня 2012 року 

№ 1553 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 7 грудня 2011 року № 1025”; 

№ 1554 „Про затвердження Програми інвестиційної діяльності                      
м. Кіровограда на 2012 рік”; 

 № 1557 „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”; 
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№ 1561 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від  26 січня 2012 року № 1145”; 

№ 1562 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від  26 січня 2012 року № 1146”; 

№ 1565 „Про продаж нежитлового приміщення по                                       
вул. Чигиринській, 14”; 

№ 1566 „Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 
абонентської плати за користування квартирними телефонами”; 

№ 1620 „Про надання Завольській Л.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Світлогорській 2-й, 15” 

№ 1668 „Про передачу Білан Т.Д. в оренду земельної ділянки по                     
вул. Шевченка, 25”; 

№ 1669 „Про передачу Запсенку В.В. в оренду земельної ділянки по              
вул. Яновського, 155”; 

№ 1671 „Про передачу Селіверстову А.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 25”; 

№ 1672 „Про передачу ФОП Стенчиковій О.Ю. в оренду земельної ділянки 
по вул. Великій Перспективній, 36”; 

№ 1673 „Про передачу ФОП Федоренко Т.Л. в оренду земельної ділянки 
по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1”; 

№ 1674 „Про передачу Чинченко Т.П. в оренду земельної ділянки по 
просп. Правди, 1-а”; 

№ 1675 „Про передачу Чинченко Т.П. в оренду земельної ділянки по 
просп. Правди, 3, корп. 1”. 

  
 від 05 червня 2012 року 

№ 1701 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської             
ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет                        
на 2012 рік”; 

№ 1702 „Про розподіл видатків міського бюджету на 2012 рік за 
бюджетними програмами”; 

 № 1703 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 26 січня 2012 року № 1145”; 

 № 1704 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 26 січня 2012 року № 1146”; 

 № 1709 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда автомобіля 
швидкої медичної допомоги марки „PEUGEOT” з устаткуванням”; 

№ 1716 „Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів І і ІІ груп по зору”; 

№ 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”; 
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№ 1770 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по              
вул. Академіка Корольова, 15”; 

№ 1772 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по            
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3”; 

№ 1773 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по              
вул. Короленка, 38”; 

№ 1774 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по        
вул. Короленка, 58/12”; 

№ 1775 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по                                
вул. Кропивницького, 6”; 

№ 1777 „Про передачу Буданцеву Р.П. в оренду земельної ділянки по           
вул. 50 років Жовтня, 34/32”; 

№ 1778 „Про передачу Войтяновій І.М. в оренду земельної ділянки по         
вул. Великій Перспективній, 7”; 

№ 1779 „Про передачу Горбатенко Л.І. в оренду земельної ділянки по         
вул. Генерала Родимцева, 121-а”; 

№ 1780 „Про передачу Денисовій Л.А. в оренду земельної ділянки по                          
просп. Комуністичному, 1-б”; 

№ 1782 „Про передачу Замші Н.М. в оренду земельної ділянки по                                  
пров. Гайдамацькому, 8”; 

№ 1784 „Про передачу Краснову І.В. в оренду земельної ділянки по               
вул. 50 років Жовтня, 32/25”; 

№ 1785 „Про передачу ТОВ „Кіровоградінвестбуд” в оренду земельної 
ділянки по вул. Комарова, 68”; 

№ 1786 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок                      
ПАТ „Кіровоградобленерго”; 

 № 1787 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 1788 „Про припинення права користування земельними ділянками”; 
№ 1791 „Про передачу ТОВ „Ринок Престиж” в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів, 10-б”. 
  
 від 26 червня 2012 року 

№ 1796 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1797 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Залещик Л.В.”; 
№ 1800 „Про перейменування загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”; 
№ 1802 

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

№ 1804 „Про зміну найменування та затвердження статутів комунальних 
підприємств у новій редакції”; 

№ 1805 „Про участь у всеукраїнському конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування”; 

№ 1806 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        
від 26 січня 2012 року № 1145”; 
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№ 1809 „Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1169”; 

№ 1810 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда апарату 
рентгенівського флюорографічного стаціонарного”; 

№ 1811 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда опалювальної 
системи”; 

№ 1815 „Про введення штатних одиниць фахівців з соціальної роботи 
Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді”; 

№ 1817 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1818 „Про продаж ФОП Олійник Л.П. земельної ділянки по                   
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 

№ 1819 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(напроти магазину „Копілка”), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 1820 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні                 
по вул. Жовтневої революції (біля домоволодіння по                   
вул. Київській, 19)”; 

№ 1821 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна 
(біля будинку № 1-в), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 1822 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля 
ринку), право власності на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1823 „Про затвердження земельних ділянок, право оренди на які 
набувається на аукціоні”; 

№ 1824 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Кримській, право 
власності на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1825 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 
(напроти будинку № 20, корп. 1), право оренди на яку набувається 
на аукціоні”; 

№ 1826 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1827 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1828 „Про передачу Абрамовичу С.М. у власність земельної ділянки по 
вул. Новоросійській, 51”; 

№ 1829 „Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля  будинку № 11/3)”; 

№ 1830 „Про передачу Бондарю С.М. безоплатно у власність земельної ділянки 
по вул. Дзержинського (у дворі житлового будинку  № 71)”; 
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№ 1831 „Про передачу Голобородько Т.Ю. безоплатно у власність 
земельної ділянки по туп. Рибальському, 2-д”; 

№ 1832 „Про передачу Іванову С.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (у дворі будинку № 16)”; 

№ 1833 „Про передачу Чубасі Л.О. у власність земельної ділянки по              
вул. Яворницького, 13”; 

№ 1834 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      
по вул. Кропивницького, 6-а”; 

№ 1835 „Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    
по просп. Університетському, 25-в”; 

№ 1836 „Про надання ФОП Гацелюку В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      
по вул. Валентини Терешкової, 221-а”; 

№ 1837 „Про надання Гудименко О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     
по вул. Осмьоркіна (напроти будинку № 8)”; 

№ 1838 „Про надання Дранко І.Г. та Пересадченку Д.С. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Суворова (напроти будинку № 42)”; 

№ 1839 „Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення                           
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                          
по вул. Дзержинського, 24-г”; 

№ 1840 „Про надання Дубовцевій Ю.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Шкільній 
(напроти будинку № 29)”; 

№ 1841 „Про надання Жаровській С.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Комарова, 
48/149”; 

№ 1842 „Про надання Жаровській С.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Тимірязєва, 47-а”; 

№ 1843 „Про надання ФОП Засікан О.О. та Засікан Л.Б. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 12”; 

№ 1844 „Про надання Захаровській С.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Філатова, 14”; 

№ 1845 „Про надання Захаровському Т.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             
по вул. Філатова, 16”; 

№ 1846 „Про надання Кабешеву Д.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Володимирській, 1/61”; 
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№ 1847 „Про надання Кумському В.В. та Гуріну В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-г”; 

№ 1848 „Про надання Лизуновій Т.В. дозволу на розроблення            
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки              
по пров. Горохова (біля будинку № 15)”; 

№ 1849 „Про надання Лісняк Н.Ю. дозволу на розроблення                  
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки              
по вул. Художника Ярошенка”; 

№ 1850 „Про надання Лужняку О.М. дозволу на розроблення             
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки              
по вул. Лінія 1-а, буд. № 4-б”; 

№ 1851 „Про надання Лужняку В.М. дозволу на розроблення              
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    
по вул. Художника Ярошенка”; 

№ 1852 „Про надання Плотнікову В.В. та Мережані В.Д. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Слов'янській, 1-а”; 

№ 1853 „Про надання Полєщуку Ю.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                
по вул. Дворцовій, 8-б”; 

№ 1854 „Про надання Попову Я.М. дозволу на розроблення                          
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Преображенській, 84”; 

№ 1855 „Про надання Савіцькій В.Б. дозволу на розроблення              
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки              
по вул. Нейгауза (біля житлового будинку № 36)”; 

№ 1856 „Про надання Стеценку О.О. дозволу на розроблення             
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки               
по пров. Філатова (між будинками № 4 та № 8)”; 

№ 1857 „Про надання Тарасюку М.І. дозволу на розроблення                       
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                       
по вул. Художника Ярошенка”; 

№ 1858 „Про надання Цимбал І.М. дозволу на розроблення           
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки              
по вул. Осмьоркіна, 35”; 

№ 1859 „Про надання Щербаковій Г.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             
по вул. Радянській (біля будинку № 4)”; 

№ 1860 „Про надання Щербакову Д.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Повітрянофлотській (у дворі житлового будинку № 55)”; 

№ 1861 „Про надання ГК „Авіатор-1” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
вул. Леваневського”; 
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№ 1862 „Про надання Державній інспекції з карантину рослин                   

по Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 56”; 

№ 1863 „Про надання громадянам дозволів на розроблення                
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок            
по вул. 20 років міліції”; 

№ 1864 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки                
по вул. Кірова, 9”; 

№ 1865 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки                    
по вул. Преображенській, 16-т”; 

№ 1867 „Про передачу Манжулу П.В. в оренду земельної ділянки              
по вул. Жовтневої революції, 37/16”; 

№ 1869 „Про передачу Рескаленко В.П. в оренду земельної ділянки           
по вул. Євгена Маланюка, 26”; 

№ 1870 „Про передачу Смолянику І.Р. в оренду земельної ділянки  по     
вул. Нижній П’ятихатській, 20”; 

№ 1872 „Про передачу Фундовному В.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Ватутіна, 7”; 

№ 1875 „Про надання дозволів на передачу земельних ділянок                                  
в суборенду”; 

№ 1878 „Про передачу ТОВ „Фактор Енергогруп” в оренду земельної 
ділянки по вул. Тореза, 27-а”; 

№ 1881 „Про передачу ТОВ „ТИТАН-ПЛЮС” в оренду земельної ділянки 
по просп. Інженерів, 10-б”; 

№ 1884 „Про продаж Рувінштейну Р.Л. земельної ділянки по                   
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 

№ 1885 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі                                
будинку № 47/16)”; 

№ 1886 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (право оренди на яку набувається на аукціоні) по 
вул. Космонавта Попова (зупинка напроти ринку „Престиж”)”; 

№ 1887 „Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Дворцовій, 14”; 

№ 1888 „Про надання дозволу на виготовлення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по просп. Промисловому, 5”; 

№ 1889 „Про передачу КЗ „Кіровоградський академічний                    
обласний український музично-драматичний театр                           
ім. М.Л. Кропивницького” земельної ділянки по    
вул. Орджонікідзе, 17/19”; 

№ 1890 „Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду”. 
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 від 12 вересня 2012 року 

№ 1892 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1894 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 1897 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”; 
№ 1899 „Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та результати 

діяльності органів прокуратури в місті Кіровограді у І півріччі 
2012 року”; 

№ 1900 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        
від 26 січня 2012 року № 1146”; 

№ 1901 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від   
29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”; 

№ 1902 „Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста 
Кіровограда”; 

№ 1909 „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”; 

№ 1910 „Про внесення змін до Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 № 1169”; 

№ 1911 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1914 „Про відмову у затвердженні 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.”; 

№ 1915 „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”; 

№ 1916 „Про продаж СФГ „Олена” земельної ділянки по вул. Космонавта 
Попова, 15-а”; 

№ 1917 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних 
торгах) по вул. Кримській”; 

№ 1918 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних 
торгах) по вул. Лінія 5-а (біля ринку)”; 

№ 1919 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних 
торгах) по вул. Кропивницького (біля авторинку)”; 
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№ 1920 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність на конкурентних засадах (земельних 
торгах) по вул. Преображенській, 7-а”; 

№ 1921 „Про затвердження проекту землеустрою щодо  
відведення земельної ділянки у власність на конкурентних засадах 
(земельних торгах) по вул. Преображенській, 7”; 

№ 1922 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по          
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27)”; 

№ 1923 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції, 39-а, право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1924 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по          
вул. Жовтневої революції (на зупинці громадського транспорту)”; 

№ 1925 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по      
просп. Промисловому (біля ТОВ “Промтехресурс”)”; 

№ 1926 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1927 „Про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність 
земельних ділянок громадянам м. Кіровограда”; 

№ 1928 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 1929 „Про передачу Гафтонюку М.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 12)”; 

№ 1930 „Про передачу Кіровоградському професійному ліцею земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській, 21-а”; 

№ 1931 „Про передачу УКБ Кіровоградської міської ради земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 22, корп. 1”; 

№ 1932 „Про надання Алєксєєвій Т.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
вул. Куйбишева”; 

№ 1933 „Про надання Бедлінській Я.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Габдрахманова, 65”; 

№ 1934 „Про надання Коваленку А.В. дозволу на розроблення  проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 20 років 
міліції (гараж № 24)”; 

№ 1935 „Про надання Ковальовій Л.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Куйбишева”; 

№ 1936 „Про надання Костенко Ю.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Варшавській, 90-а”; 
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№ 1937 „Про надання Лисенку С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Червоногвардійській, 88”; 

№ 1938 „Про надання Ломакіній Г.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Макарова (біля будинку № 3)”; 

№ 1939 „Про надання Нікішовій Н.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Генерала Шумілова, 4”; 

№ 1940 „Про надання Студнікову О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Архітектора Достоєвського, 1-а”; 

№ 1941 „Про надання Сухому С.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по проїзду Підлісному, 10”; 

№ 1942 „Про надання Шишку М.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
вул. Делегатській (біля будинку № 2)”; 

№ 1943 „Про надання Шмідту В.В дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Братиславській, 7”; 

№ 1944 „Про надання Державній інспекції з карантину рослин по 
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Декабристів, 10”; 

№ 1945 „Про надання ТОВ „Істейт Сервіс” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Великій Перспективній, 8”; 

№ 1946 „Про надання ТОВ „Олві-Центр” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Дзержинського, 24-в”; 

№ 1947 „Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Пацаєва, 8-г”; 

№ 1950 „Про передачу Хайнацькому М.Р. в оренду земельної ділянки по 
пров. Училищному, 10”; 

№ 1951 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельної 
ділянки по вул. Озерна Балка, 18-а”; 

№ 1952 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по м. Кіровограду”; 

№ 1953 „Про передачу ТОВ „Кіровоградінвестбуд” в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 51-а”; 

№ 1956 „Про продовження ФОП Івченку О.І. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 16-м”; 
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№ 1965 „Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на 
які набувається на аукціоні, по вул. Полтавській (напроти     
будинку № 81)”; 

№ 1966 „Про передачу Шевчуку А.Б. та Дегрику С.О. в оренду земельної 
ділянки по просп. Інженерів,1”. 

  
 від 16 жовтня 2012 року 

№ 1968 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1970 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Горбунова О.В.”; 
№ 1971 „Про внесення змін до Графіка прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних партій”; 

№ 1973 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             
від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський бюджет на 2012 рік”;  

№ 1976 „Про внесення змін та доповнень до додатків 2, 3 Програми 
розвитку м. Кіровограда до 2015 року, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1172”; 

№ 1978 „Про внесення доповнень до Програми інвестиційної діяльності         
м. Кіровограда на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року № 1554”; 

№ 1979 „Про внесення змін до Положення про управління освіти 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 221”; 

№ 1980 „Про внесення змін до Положення про управління розвитку 
транспорту та зв’язку Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року         
№ 218”; 

№ 1982 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради       
від 24 лютого 2011 року № 216 „Про затвердження Положення про 
відділ сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради”; 

№ 1983 „Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 року             
№ 119”; 

№ 1986 „Про внесення змін до Статутів закладів охорони здоров’я 
комунальної власності міста”; 

№ 1987 „Про внесення змін до Статуту комунального закладу “Центральна 
міська лікарня м. Кіровограда” та затвердження Статуту в новій 
редакції”; 

№ 1988 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від   26 січня 2012 року № 1145”; 

№ 1991 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 
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№ 1992 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        

від 26 січня 2012 року № 1165 „Про затвердження Програми 
управління комунальним майном на 2012 рік”; 

№ 1994 „Про надання згоди на передачу з комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда приміщень по                     
вул. Дворцовій, 5/5”; 

№ 1996 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8171 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1255 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Ковальовій Г.М.”; 

№ 1997 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8172 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1256 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  гр. Ізрайлян О.Т.”; 

№ 1998 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8173 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1257 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Хайченко С.Ю.”; 

№ 1999 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8174 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1258 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Хайченку О.І.”; 

№ 2000 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012         
№ 2-8175 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1260 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Смоліній Т.В.”; 

№ 2001 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8176 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1259 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Смоліну Ю.П.”; 

№ 2002 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8177 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
16.09.2008 № 1261 „Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки гр. Коріню О.В.”; 

№ 2004 „Про продаж Бродському О.А. земельної ділянки по вул. Гоголя (у 
дворі житлового будинку № 91/46)”; 

№ 2006 „Про продаж Шлєєнкову О.Ю. земельної ділянки по                         
пров. Декабристів, 5”; 

№ 2007 „Про продаж ТОВ „Ельдорадо” земельної ділянки по                  
вул. Великій Перспективній, 31/36”; 

№ 2008 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по                
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 30)”; 
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№ 2009 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Дніпровській 
(напроти ринку “Ідеал-плюс”), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 2010 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 
(біля будинку № 37/16), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 2011 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Московській (на 
зупинці громадського транспорту „Лелеківське кладовище” в 
напрямку до центру міста), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 2012 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Московській (на 
зупинці громадського транспорту „Лелеківське кладовище” в 
напрямку з центру міста), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 2013 „Про затвердження земельної ділянки по                                         
просп. Університетському (біля гуртожитку № 3), право оренди на 
яку набувається на аукціоні”; 

№ 2014 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
№ 2015 „Про передачу громадянам міста безоплатно у власність земельних 

ділянок по пров. Курінному, 29”; 
№ 2016 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 
№ 2017 „Про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність 

земельних ділянок громадянам м. Кіровограда”; 
№ 2018 „Про передачу Гудименко О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Осмьоркіна (напроти будинку № 8)”; 
№ 2019 „Про передачу Лизуновій Т.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Горохова (біля будинку № 15)”; 
№ 2020 „Про передачу Пирку В.І. у власність земельної ділянки по       

пров. Харківському, 9”; 
№ 2021 „Про передачу УМВС України в Кіровоградській області земельної 

ділянки по просп. Університетському (біля будинку № 25)”; 
№ 2022 „Про передачу ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація 

України” у постійне користування земельної ділянки по               
вул. Варшавській, 90”; 

№ 2023 „Про передачу КП “ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК” земельної ділянки по 
вул. Енергетиків, 20-а”; 

№ 2024 „Про надання Бульбі Т.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Аксьонкіної (біля домоволодіння № 55)”; 

№ 2025 „Про надання Буліч Н.В. дозволу на розроблення                       
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Петра Левченка (біля будинків №№ 32, 34, 36)”; 
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№ 2026 „Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Космонавта Попова, 28-п”; 

№ 2027 „Про надання Гурковському Ю.Л. та Гурковській О.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала  Родимцева, 83-в”; 

№ 2028 „Про надання ФОП Заболотній В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Лінія 10-а, буд. № 53”; 

№ 2029 „Про надання Зубу В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 83-г”; 

№ 2030 „Про надання Кобзаренку О.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Герцена, 18”; 

№ 2031 „Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   
пров. Курінному, 29”; 

№ 2032 „Про надання Меланченку П.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Яновського, 81”; 

№ 2033 „Про надання Орлову М.О. дозволу на розроблення               
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по        
вул. Кримській, 16-а”; 

№ 2034 „Про надання Сибірцеву Є.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 57/82”; 

№ 2035 „Про надання Старіченко Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 36”; 

№ 2036 „Про надання Твердоступ А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Полтавській, 45”; 

№ 2037 „Про надання Тонконоженко Г.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Курганній, 46”; 

№ 2038 „Про надання Усенко А.С. дозволу на розроблення                 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по        
вул. Шевченка, 3”; 

№ 2039 „Про надання Целуйку О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   
пров. Гастелло, 12”; 

№ 2040 „Про надання Шерпаковій В.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по       
вул. Прирічній, 91”; 
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№ 2041 „Про надання КП „Ритуальна служба – спеціалізований комбінат 
комунально-побутового обслуговування” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі 
Далекосхідного кладовища”; 

№ 2042 „Про надання ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація 
України” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Покровській, 8”; 

№ 2043 „Про надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської 
ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Водоп’янова, 60”; 

№ 2044 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в районі 
вулиць Пушкіна та Артема”; 

№ 2045 „Про надання ПАТ „Науково-виробниче підприємство „Радій” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Волкова”; 

№ 2046 „Про надання обласному виробничо-технічному центру 
стандартизації і метрології якості продукції дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Аерофлотській, 17”; 

№ 2047 „Про надання ТОВ “ДУКАТ” дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Садовій, 
43 та вул. Габдрахманова, 46”; 

№ 2048 „Про надання ТОВ „СПАР-ЦЕНТР” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по         
вул. Євгена Маланюка, 21-а”; 

№ 2050 „Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної ділянки по 
просп. Університетському, 25-в”; 

№ 2059 „Про передачу ТОВ „ЕПІЦЕНТР Н” в оренду земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 8”; 

№ 2062 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку № 7)”; 

№ 2067 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок”. 
  
 від 11 грудня 2012 року 

№ 2080 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 2085 „Про внесення змін до графіків прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних партій”; 

№ 2087 „Про затвердження Статуту комунального підприємства 
“РЕДАКЦІЯ ВІСНИКА КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
“ВЕЧІРНЯ ГАЗЕТА” у новій редакції”; 
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№ 2088 „Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
“Управління будинками Кіровоградської міської ради”, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                  
від 26 січня 1999 року № 206”; 

№ 2090 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        
від 29 грудня 2011 року № 1134 “Про міський бюджет на 2012 рік”;  

№ 2091 „Про збільшення бюджетних призначень на оплату праці з 
нарахуваннями”; 

№ 2095 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        
від 26 січня 2012 року № 1145”; 

№ 2096 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради        
від 26 січня 2012 року № 1146”; 

№ 2099 „Про управління майном, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста Кіровограда”; 

№ 2100 „Про звільнення від орендної плати ДП “Кіровоградтепло” ТОВ 
“ЦНТІ УНГА”; 

№ 2103 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради          
від 26 січня 2012 року № 1158”; 

№ 2104 „Про передачу майна 1 Державному пожежно-рятувальному загону 
ТУ МНС України в Кіровоградській області”; 

№ 2105 „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”; 

№ 2106 „Про внесення змін до Програми розвитку культури і туризму в     
м. Кіровограді на 2012 рік”; 

№ 2107 „Про затвердження Порядку залучення коштів замовників до 
пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда”; 

№ 2109 „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”; 

№ 2110 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради          
від 26 січня 2012 року №№ 1160, 1161, 1162, 1163”; 

№ 2111 „Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 
загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 

№ 2117 „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”; 

№ 2118 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам                  
міста Кіровограда”; 

№ 2119 „Про утворення постійної комісії по відбору виконавців робіт із 
землеустрою, оцінки земель, визначення виконавців земельних 
торгів на конкурентних засадах”; 
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№ 2120 „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)”; 

№ 2122 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
№ 2123 „Про затвердження проектів землеустрою та передачу у власність 

земельних ділянок громадянам м. Кіровограда”; 
№ 2124 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 
№ 2125 „Про передачу Кієнко Т.П. та Гречусі М.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Пашутінській, 32”; 
№ 2126 „Про передачу Степаненку І.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького, 9”; 
№ 2127 „Про передачу Автономній релігійній громаді Церкви Повного 

Євангелія “Слово Пробудження” земельної ділянки по 
вул. Героїв Сталінграда, 26-б”; 

№ 2128 „Про передачу ПАТ „Державна продовольчо-зернова корпорація 
України” у постійне користування земельної ділянки по                    
вул. Покровській, 8”; 

№ 2129 „Про надання Бойко О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
вул. Дзержинського, 39/14”; 

№ 2130 „Про надання Вербовському В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 5”; 

№ 2131 „Про надання Денисюк А.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Антонова, 23”; 

№ 2132 „Про надання Кітрару А.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
пров. Березовому, 7”; 

№ 2133 „Про надання Колованову М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Мечникова, 4-а”; 

№ 2134 „Про надання Кріпаку Д.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по пров. Об’ їзному, 9/29”; 

№ 2135 „Про надання Левицькій Н.Г., Левицькому І.М. та  
Левицькій І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Григорія Кочерещенка, 1/60”; 

№ 2136 „Про надання Левченку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення  
земельної ділянки по вул. Дзержинського (біля житлового будинку 
№ 67)”; 
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№ 2137 „Про надання Мініч А.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по пров. Мотокросному, 43”; 

№ 2138 „Про надання Нестеренку В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Коцюбинського, 52-а”; 

№ 2139 „Про надання Пичиненко О.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Козакова, 13”; 

№ 2140 „Про надання Розгачову Р.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
пров. Фортечному, 19”; 

№ 2141 „Про надання Розгачову Р.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції, 70”; 

№ 2142 „Про надання Руденко Л.Й. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 80/2”; 

№ 2143 „Про надання Тимківу В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Завадівській (біля будинку № 18-б)”; 

№ 2144 „Про надання Філіпенко В.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (напроти КЕВ 
військове містечко по вул. Леваневського, 1-к)”; 

№ 2145 „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”; 

№ 2146 „Про надання ПАТ “Кіровоградський проектно-конструкторський 
інститут “Грунтопосівмаш” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 106”; 

№ 2147 „Про надання ПАТ “Ліки Кіровоградщини” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 1”; 

№ 2148 „Про надання ДП “Льодові арени” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
просп. Університетському”; 

№ 2149 „Про передачу Гарькавому Ю.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Червонозорівській, 17-а”; 

№ 2162 „Про розірвання договорів оренди земельних ділянок”; 
№ 2163 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по  

просп. Винниченка”; 
№ 2164 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 

пров. Курінному, 29”; 
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№ 2169 „Про надання Мамченку А.А. та Мамченко Т.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 1-б”; 

№ 2170 „Про передачу Чуйку Г.Г. у власність земельної ділянки по              
пров. Курінному, 1-а”. 

  
 від 21 грудня 2012 року 

№ 2173 „Про внесення змін до Статутів навчальних закладів”; 
№ 2174 „Про перейменування навчальних закладів”; 
№ 2176 „Про затвердження Статуту комунального закладу 

“Кіровоградський міський літературно-меморіальний музей         
І.К. Карпенка-Карого” у новій редакції”; 

№ 2177 „Про затвердження Статуту комунального закладу 
“Кіровоградський художньо-меморіальний музей  
О.О. Осмьоркіна” у новій редакції”; 

№ 2178 „Про внесення змін та доповнень до додатків 1, 2 до Програми 
інвестиційної діяльності м. Кіровограда на 2012 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року           
№ 1554”; 

№ 2180 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради           
від     26 січня 2012 року №№ 1145, 1146”; 

№ 2182 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 29 грудня 2011 року № 1134 “Про міський бюджет на 2012 рік”;  

№ 2184 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда об’єкту 
“Відкрите серце”. 

  
 від 28 грудня 2012 року 

№ 2189 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 29 грудня 2011 року № 1134 “Про міський бюджет на 2012 рік”;  

№ 2190 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              
від 26 січня 2012 року № 1145”. 

  
 
 
 
Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 
 


