
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              17 вересня 2013 року 

№ 2439 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
двадцять восьмої 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 2562 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

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

2574 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

4.  Про стан виконання Комплексної програми 
профілактики злочинності в м. Кіровограді та Програми 
правової освіти населення м. Кіровограда на               
2011-2015 роки за перше півріччя 2013 року 

2563 

Юридичне 
управління 

Смаглюк М.О., 
заступник начальника  

управління 

5.  Звіт про виконання Програми розвитку освіти             
міста Кіровограда на 2011-2015 роки 2621 Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 



6.  Про перейменування навчального закладу („ Будинок 
дитячої та юнацької творчості”)  2571 Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 
7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 30.05.2013 № 2360 („ Про внесення змін до Статутів 
закладів освіти та ліквідацію комунального закладу „ Навчально-
науковий педагогічний комплекс Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”)  

2570 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

8.  Про присвоєння звання „Почесний громадянин          
міста Кіровограда”  2565 

Відділу кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

9.  Про затвердження змін до Статутів комунальних 
закладів ,,Комплексні дитячо-юнацькі спортивні 
школи № 1, 2, 3 Кіровоградської міської ради” 

2579 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 

10.  Про затвердження містобудівної документації ,,План 
зонування території міста Кіровограда” 2576 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

11.  Про звернення до Кіровоградської обласної ради  

2566 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Поліщук С.Ю., 
заступник міського 
голови з питань 

діяльності виконавчих 
органів ради 

12.  Про підготовку міста до опалювального сезону   
2013-2014 років підприємствами теплопостачання 

2620 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Кравченко С.Г., 
директор комунального 

підприємства 
,,Теплоенергетик”; 
Таран А.В., 

в.о. директора дочірнього 
підприємства з обмеженою 
відповідальністю ,,Центр 

науково-технічних інновацій 
Української нафтогазової 

Академії” 
13.  Про звіт комунального підприємства 

,,Кіровограджитлосервіс”  2619 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Фурманов І.О., 
директор комунального 

підприємства 
,,Кіровограджитлосервіс” 

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 2567 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 



ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про міський 
бюджет на 2013 рік”  

начальник управління 

15.  Про затвердження Програми ,,Безпечне житло” на 
2013-2015 роки 2580 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
16.  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” 

2581 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  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 

18.  Про затвердження змін до Статуту комунального 
підприємства ,,Ритуальна служба-спеціалізований 
комбінат комунально-побутового обслуговування”, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 31 січня 2006 року № 1719 

2625 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про затвердження змін до Положення про Головне 
управління житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від                
24 лютого 2011 року 2011 року № 199 

2626 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

20.  Про затвердження Програми розвитку мережі 
громадських вбиралень міста Кіровограда на              
2013-2015 роки 

2559 
Головне управління 

житлово-комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
21.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29.01.2013 № 2219 (“ Про визначення 
послуги з вивезення побутових відходів як окремої 
комунальної послуги, право на здійснення якої виборюється на 

2623 

Пропозиція депутата 
міської ради  
Кролевця А.В. 

Півнєв Г.І.,  
помічник депутата 

міської ради  
Кролевця А.В. 



конкурсних засадах”)  
 

22.  Про затвердження Положення про управляючих 
будинками 

2431 
(доопрацьований) 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

23.  Про внесення змін до Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових 
територій, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2012 року № 1559 

2497 
(доопрацьований) 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

24.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 1707 (“ Про 
внесення змін до Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових 
територій, затвердженої рішенням Кіровоградської міської 
ради від 24 квітня 2012 року № 1559”) 

2618 

Депутат міської ради 
Шведов В.М. 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

25.  Про внесення змін до Програми реалізації вимог 
Закону України „Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” на 2013-2015 роки, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 29 січня 2013 року № 2203 

2528 

Відділ дозвільних 
процедур 

Шевченко А.О., 
начальник відділу 

26.  Про припинення комунального підприємства 
„Правник” шляхом ліквідації 2569 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

27.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади 
м.Кіровограда індивідуальної газової котельні 

2614 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

28.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 квітня 2013 року № 2336 ,,Про 
затвердження переліку об'єктів комунальної 
власності м.Кіровограда, які підлягають 
приватизації” 

2573 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

29.  Про передачу паливно-мастильних матеріалів 1 
Державному пожежно-рятувальному загону УДСНС 

2575 
Управління з питань 

надзвичайних ситуацій та 
Коваленко С.М., 

начальник управління 



України в Кіровоградській області цивільного захисту 
населення 

30.  Про внесення змін до Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого      
2011 року № 212 

2564 

Управління  
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

31.  Про внесення змін та доповнень до Положення про 
спеціалізовану інспекцію Кіровоградської міської 
ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 14 вересня 2011 року № 759 

2560 

Спеціалізована  
інспекція 

Іванов В.А., 
начальник інспекції 

32.  Про внесення змін та доповнень до Правил 
благоустрою міста Кіровограда, затверджених 
рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня 
2012 року № 1710 

2436 
(доопрацьований) 

Спеціалізована  
інспекція 

Іванов В.А., 
начальник інспекції 

33.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2578 
Відділ соціальної  

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
34.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 

міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік 

2613 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

35.  Про надання пільги у 2013 році засудженим, що 
відбувають покарання у виправних закладах на 
території м. Кіровограда, щодо сплати державного 
мита за видачу певних видів документів 

2572 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

36.  Про розробку детального плану території по          
вул. Маршала Конєва (біля будівлі № 2-а) в               
м. Кіровограді 

2558 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

37.  Про розробку детального плану території на розі 
вулиць Жовтневої Революції та Габдрахманова в      
м. Кіровограді 

2577 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

38.  Про розробку детального плану території по        2628 Управління  
містобудування та 

Мездрін В.М., 
начальник управління 



пров. Курінному (біля колишньої військової частини) 
в м. Кіровограді 

архітектури 

39.  Про розробку детального плану території по         
вул. Кропивницького (біля комплексу будівель         
№ 187) в м. Кіровограді 

2629 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

40.  Про розробку детального плану території по просп. 
Винниченка (в межах території парку ім. Пушкіна) в 
м. Кіровограді 

2635 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

41.  Про внесення змін та доповнень до Положення про 
управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради                     
від 24.02.2011 року № 217 

2622 

    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. Дзержинського, 39/14 

2582 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                     
вул. Яновського, 104-г 

2583 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання Маліцькому В.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по  вул. Леваневського, 10 

2586 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання Письменній З.В. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по        
вул. Мотокросній, 34-а 

2616 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання Сидоренку М.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (напроти 
житлового будинку № 13, корп. 1) 

2617 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 



 
 

47.  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 
(повторно) 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(11 п.) 2587 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про припинення права постійного користування та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок (4 п.) 2588 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання ТОВ «РОС Агро" дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по проїзду 
Підлісному, 6 

2557 
(повторно) 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

2507 
(повторно) 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

2506 
(повторно) 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання ТОВ «Телерадіовидавнича компанія 
«Новий день» дозволу на передачу земельної ділянки 
в суборенду по  вул. Калініна, 22 

2589 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 02.04.2009 № 1896 «Про створення комісії по 
розгляду земельних спорів та затвердження положення 
про комісію по розгляду земельних спорів» 

2590 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.10.2009 № 2731 («Про затвердження матеріалів 
вибору та надання Машиній М.Ф. дозволу на розроблення проекту 

2591 
    Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Молодіжній (біля житлового будинку № 27/12)») 

природного середовища 

56.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.02.2010 № 3180 («Про надання ОСББ 
«Спільний дім» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Миру, 6») 

2592 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.02.2010 № 3237 («Про надання 
підприємству «КЛЬОН-СЕРВІС» міської громадської організації 
«Конвент» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дзержинського, 63») 

2593 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3529 («Про надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гагаріна, 1-а») 

2594 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.09.2010 № 3811 («Про надання 
Степаненку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Лермонтова, 2/56») 

2595 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3905 (“ Про надання 
Толочку В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Карла Маркса (у дворі будинку 
№ 23/13)”) 

2596 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3929 («Про надання ПП 
«НВЦ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Башкирській, 2-а») 

2597 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 № 157 («Про надання           
ТОВ «Укржитлопромбуд» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кірова, 
45/39») 

2598 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 279 (“ Про надання 2599 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 



Серватюк Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 3-а”)  

природного середовища 

64.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 349 (,,Про надання ФОП 
Волковій С.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Набережній, 9”) 

2615 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.03.2011 № 382 («Про надання Саленку 
М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 76») 

2600 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 700 («Про надання 
Шевченку Г.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (напроти 
ресторану «Торнадо») 

2601 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1242 («Про надання 
Поліварі О.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по  вул. Маріупольській, 2-б») 

2602 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 02.02.2012 № 1275 («Про передачу       
ТОВ «Рустель» в оренду земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, 208») 

2603 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 30.03.2012 року № 1511 («Про надання ОК 
«Автолюбитель № 7» дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Залізничній, 1”) 

2604 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.06.2012 № 1764 («Про надання кооперативу 
«Автолюбитель-10» дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по  вул. Автолюбителів, 10”) 

2605 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05.06.2012 № 1787 («Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок») 
 

2606 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 



 
 

72.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 12.09.2012 № 1944 («Про надання Державній 
інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Декабристів, 10») 

2607 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1945 («Про надання ТОВ 
«ІСТЕЙТ СЕРВІС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 8») 

2608 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1955 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

2609 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.10.2012 № 2066 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

2610 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  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 
(повторно) 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.12.2012 № 2186 («Про надання УКБ 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  вул. 
Короленка, 75/1 (літера В)”)  

2611 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по просп. Промисловому, 17-а 

2630 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про передачу Заніздрі О.П. у власність земельної 
ділянки  по вул. Курганній, 6 2633 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання Цуркан Н.М. дозволу на розроблення 2634     Управління земельних 
відносин та охорони 

   Пидорич В.О., 



проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Медведєва, 15-а 

навколишнього 
природного середовища 

начальник управління 

81.  Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності органів прокуратури в місті 
Кіровограді у І півріччі 2013 року 

2640 
Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Салюк С.М., 
заступник прокурора       

м. Кіровограда 

82.  Про клопотання щодо нагородження відзнаками 
Кіровоградської області 

2638 
Відділу кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

83.  Про розробку детального плану території по        
пров. Санаторному (в межах території по              
пров. Санаторному, 39) в м. Кіровограді 

2636 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

84.  Про розробку детального плану території по вул. 
Дзержинського (між вул. Орджонікідзе та вул. 
Жовтневої революції) в м. Кіровограді 

2639 
Управління  

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

85.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 21.09.2010 № 3933 та від 19.10.2010 № 4106 
(“ Про надання дозволів на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок”, “ Про надання дозволів 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельних ділянок”)  

2637 

    Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища 

   Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


