
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              04 липня 2013 року 

№  2380 
 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять сьомої 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 зміни в складі постійних комісій 
Кіровоградської міської ради 2494 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про 
міський бюджет на 2013 рік” 

2527 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

4.  Про затвердження Проекту „Підвищення 
енергоефективності у закладах освіти                       
міста Кіровограда на 2013 рік” 

2486 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30 червня 2011 року № 629 „Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2003 року № 680”                        
(„ Про започаткування міської педагогічної премії імені     
В.О. Сухомлинського”)  

2493 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 
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6.  Про перейменування навчального закладу 2496 Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління  
7.  Про створення комунального закладу „Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1                  
м. Кіровограда” та перепрофілювання 5-ої міської 
поліклініки на комунальний заклад „Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №  2   м. Кіровограда” 

2499 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

8.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21 грудня 2012 року № 2176 („ Про 
затвердження Статуту комунального закладу “Кіровоградський 
міський літературно-меморіальний музей І.К. Карпенка-Карого” у 
новій редакції”)  

2495 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

9.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Кіровоградської міської ради від 05 червня 2012 року 
№ 1698 („ Про обмеження перебування у нічний час дітей без 
супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, на вулицях, у 
закладах дозвілля, громадського харчування, в ігрових залах, 
комп'ютерних та інтерактивних клубах, інших розважальних 
закладах та громадських місцях м. Кіровограда”)  

2546 

Депутат міської ради 
Краснокутський О.В. 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

10.  Про затвердження Програми забезпечення 
соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 
їх числа на 2013-2015 роки 

2540 

Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 

11.  Про внесення доповнень та змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року          
№ 2197 („ Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради шостого 
скликання на 2013 рік”)  

2490 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

12.  Про внесення змін до складу комісії з питань 
поновлення прав реабілітованих 

2480 
Юридичне 
управління 

Колюка О.С., 
начальник управління 

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

2498 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 
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14.  Про затвердження Положення про управління 

розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради в новій редакції 

2548 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Зубченко В.О., 
в.о. начальника управління  

15.  Про затвердження Положення про управляючих 
будинками 2431 

(доопрацьований) 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

 
16.  Про визначення напрямку використання грошової 

премії обласного конкурсу „Населений пункт 
Кіровоградської області найкращого благоустрою” 
 

2491 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх 
електричних мереж 2543 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

18.  Про внесення доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2013 року 
№ 2218 „Про затвердження Програми розвитку 
житлово–комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда  на 2013 рік” 

2492 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2217 „Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в  
місті Кіровограді на 2013 рік” 

2537 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 квітня 2013 року № 2336 („ Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації”)  

2541 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

21.  Про зняття з балансу ДП „Кіровоградтепло” ТОВ 
„ЦНТІ УНГА” комунального майна 2542 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 
 

Щербина О.В., 
начальник управління 

22.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2547 
Відділ соціальної  

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
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23.  Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда           

від 20.02.2013 № 2-1556 вих-13 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 06.11.2008 № 1569 
„Про внесення змін до рішення міської ради                
від 21.08.01 № 1133” 

2425 
(повторний 
розгляд) 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

24.  Про розробку детального плану території по             
вул. Бабушкіна (біля будинку № 23-а) в м. Кіровограді 2525 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

25.  Про розробку детального плану території по              
вул. Великій Пермській (біля будинку № 74) в                
м. Кіровограді 

2529 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

26.  Про розробку детальних планів територій в               
м. Кіровограді (6 адрес) 2530 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

27.  Про розробку детальних планів територій по                 
вул. Космонавта Попова (біля будівлі № 28-п), по         
вул. Бєляєва (біля будинку № 29, корп. 1) в                      
м. Кіровограді 

2531 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

28.  Про розробку детального плану території по         
просп. Промисловому (в межах території по                                 
просп. Промисловому, 17-а) в м. Кіровограді 

2532 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

29.  Про розробку детальних планів територій в               
м. Кіровограді (6 адрес) 2533 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

30.  Про розробку детального плану території по              
вул. Короленка (в межах території цілісного майнового 
комплексу будівель та споруд стадіону АРЗ по         
вул. Короленка, 66) в м. Кіровограді 

2534 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

31.  Про розробку детального плану території по              
вул. Панфіловців (біля будинків № 22-а, 22-в) в            
м. Кіровограді 

2535 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

32.  Про розробку детального плану території по            
пров. Курінному (біля колишньої військової частини) в                    
м. Кіровограді 

2536 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 



 5 
33.  Про розробку детального плану території по            

пров. Санаторному (в межах території по                 
пров. Санаторному, 39) в м. Кіровограді 

2539 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

34.  Про розробку детального плану території по             
вул. Кримській (в межах території по                      
вул. Кримській, 25) в м. Кіровограді 

2544 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

35.  Про розробку детального плану території по        
пров. 1-го Січня (в межах території по                   
пров. 1-го Січня, 15/19) в м. Кіровограді 

2545 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

36.  Про розробку детального плану території по          
вул. Кільцевій (біля будинку № 3-а) в м. Кіровограді 2553 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

37.  Про розробку детального плану території по         
вул. Глинки (біля будинку № 2) в м. Кіровограді 2554 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

38.  Про розробку детального плану території по         
вул. Миру (в межах території по вул. Миру, 17) в     
м. Кіровограді 

2555 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

39.  Про розробку детального плану території по          
вул. Мотокросній (біля будинку № 34-а) в                 
м. Кіровограді 

2556 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

40.  Про продаж Кожухарю О.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по          
просп. Правди, 7-а 

2500 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про продаж ПВСФ «Сталкер» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по                     
вул. Яновського, 104 

2501 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                                 
вул. Добровольського, 2 
 

2502 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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43.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                                  
вул. Пашутінській, 47-а 

2503 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                                 
вул. Преображенській, 3-б 

2504 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                    
вул. Прирічній, 123-б 

2505 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання ТОВ «Домініон-Кіровоград» дозволу на 
передачу земельної ділянки в суборенду по                         
просп. Правди, 1 

2506 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання ПАТ «Кіровоградавтотранс» дозволу на 
передачу земельної ділянки в суборенду по             
шосе Олександрійському, 1 

2507 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання ТОВ „РОС Агро” дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по                      
проїзду Підлісному, 6 

2557 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(17 пунктів) 2508 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про припинення права постійного користування та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок             
(15 пунктів) 

2509 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.12.2007 № 405 („ Про розгляд 
звернень юридичних та фізичних осіб з питань регулювання 
земельних відносин”) 

2510 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

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

міської ради від 16.09.2008 № 1218 („ Про передачу в 
оренду земельних ділянок ТДВ „ Швейна фабрика „ Україна”)  

2511 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.07.2009 № 2177 („ Про передачу        
Сальнікову М.Ю. в оренду земельної ділянки по                    
вул. Полтавській (біля будинку № 24)” 

2512 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.09.2010 № 3834 („ Про передачу 
Кіровоградській регіональній торгово-промисловій палаті в 
оренду земельної ділянки по вул. Преображенській, 79-а”)  

2513 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.10.2011 № 992 („ Про передачу ПАТ 
«Кіровоградобленерго» в оренду земельної ділянки по        
пров. Цеховому”)  

2514 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1523 („ Про передачу 
Луцюку С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Лінія 7-а,      
буд. № 32”) 

2515 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.03.2012 № 1538 („ Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

2516 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1871 („ Про передачу 
ФОП Таран Н.М. в оренду земельної ділянки по                     
вул. Бєляєва, 7, корп. 4”)  

2517 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1951 („ Про передачу ПАТ 
„ Кіровоградобленерго” в оренду земельної ділянки по         
вул. Озерна балка, 18-а”)  

2518 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

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

міської ради від 16.10.2012 № 2014 („ Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам”)  

2519 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2054 („ Про передачу 
Колісник М.С. в оренду земельної ділянки по                    
вул. Фрунзе, 16/32”) 

2520 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2066 („ Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

2521 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2153 („ Про передачу 
Леоновій А.М. в оренду земельної ділянки по                          
вул. Дзержинського, 24-д”)  

2523 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.12.2012 № 2187 („ Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам”)  

2524 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання ТОВ „НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ 
ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по  вул. Бабушкіна, 23-а 

2549 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання ТОВ „РІЕЛТІСТАР” та ПрАТ 
„Кіровоградське видавництво” КП ДАК 
„УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Глинки, 2 

2550 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання ТОВ „РІЕЛТІСТАР” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Глинки, 2 
 

2551 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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68.  Про надання ПрАТ „Кіровоградське видавництво” 

КП ДАК „УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Глинки, 2 

2552 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання ТОВ «Профі-Консалтінг» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Маршала Конєва, 6-а та по 
вул. Маршала Конєва, 1 

2561 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про інформацію голови робочої групи з вивчення 
ситуації по повірці засобів обліку холодної води для 
споживачів категорії населення – абонентів 
Кіровоградського ВКГ ОКВП „Дніпро-Кіровоград” 
щодо роботи групи 

 

Пропозиція депутата 
міської ради  
Топчія П.С. 

Поліщук С.Ю., 
голова робочої групи 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


