
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              29 січня 2014 року 

№ 2747 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять третьої 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 звіт щодо здійснення державної регуляторної 
політики у 2013 році 

2898 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

3.  Про затвердження перспективного плану роботи 
Кіровоградської міської ради на 2014 рік 2900 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Білецький І.О., 
заступник начальника  

управління — начальник 
відділу 

4.  Про міський бюджет на 2014 рік 
2995 

Фінансове  
управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

5.  Про  затвердження Програми медико-соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2014 рік 

2984 
Управління охорони  

здоров'я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

6.  Про  затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров’я на 
2014 рік 

2985 
Управління охорони  

здоров'я 
Макарук О.О., 

начальник управління 



7.  Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2014 рік 

2992 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

8.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року №№ 2221, 2222 („ Про 
затвердження програми „Молодь Кіровограда” на 2013 рік”, „ Про 
затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2013 рік”)  

2899 

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

9.  Про затвердження програми „Молодь Кіровограда” 
на 2014 рік 

2974 
Відділ сім'ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу 
10.  Про затвердження Міської програми підтримки сімей 

на 2014 рік 
2975 

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

11.  Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2014 рік 

2976 
Відділ сім'ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу 
12.  Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2014 рік 

2977 

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

13.  Про приведення у відповідність до нормативу 
чисельності фахівців із соціальної роботи 2895 

Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

14.  Про затвердження Положення про Кіровоградський 
міський центр соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді 

2896 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

15.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. 
Кіровограда на 2014 рік 

2912 
Міський центр 

соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

16.  Про затвердження міської Програми соціально-
правового захисту дітей, профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2014 рік 

2996 

Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 



17.  Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2014 рік 

2980 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

18.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2014 рік 

2911 
Відділ фізичної 

культури та спорту  
Куценко О.Г., 

начальник відділу 
19.  Про затвердження Програми економічної підтримки 

засобів масової інформації міста Кіровограда            
на 2014 рік 

2905 
Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

20.  Про затвердження Програми розвитку житлово–
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2014 рік 

2909 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

21.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік 

2910 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

22.  Про затвердження Програми розвитку 
пасажирського транспорту та зв'язку у м. Кіровограді 
на 2014-2015 роки 

2997 
Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Зубченко В.О., 
начальник управління 

23.  Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків     
на 2014 рік 

2906 

Управління з питань  
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

24.  Про затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда             
на 2014 рік 

2907 

Управління з питань  
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

25.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2014 рік 

2903 
Міська дружина  Слатінов В.О., 

командир міської дружини 
26.  Про затвердження Програми створення та розвитку 

містобудівного кадастру у складі управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради на 2014-2015 роки 

2889 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 



27.  Про затвердження Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2014 рік 

2914 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

28.  Про затвердження Програми розвитку земельних 
відносин у місті Кіровограді на 2014-2015 роки 

2915 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

29.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2204 ,,Про 
затвердження Програми інформатизації виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради на 2013-      
2015 роки” 

2887 

Сектор інформаційного 
та комп’ютерного 

забезпечення                                                                                                        

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 

30.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2205 ,,Про 
затвердження Програми з розвитку і управління 
персоналом в Кіровоградській міській раді на 2013-
2015 роки” 

2901 

Відділ кадрової 
роботи 

Єльчанінова Л.Г., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 
міської ради 

31.  Про затвердження Програми фінансового 
забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету на 2014 рік 

2902 

Відділ кадрової 
роботи 

Єльчанінова Л.Г., 
керуючий справами 

виконавчого комітету 
міської ради 

32.  Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2014 рік 

2888 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Білецький І.О., 
заступник начальника  

управління — начальник 
відділу 

33.  Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального відділення Асоціації 
міст України на 2014 рік 

2908 

Кіровоградське 
регіональне 

відділення Асоціації 
міст України 

Ільюшкіна В.Г., 
виконавчий директор  

регіонального відділення 



34.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 96 ,,Про 
затвердження Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011–2015 роки” 

2988 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

35.  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” 

2983 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

36.  Про затвердження Програми управління 
комунальним майном на 2014 рік  2904 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

37.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади        
м. Кіровограда газопроводу та передачу на баланс 
ВАТ по газопостачанню та газифікації 
,,Кіровоградгаз” 

2981 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

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

2982 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

39.  Про зняття з балансу ДП ,,Кіровоградтепло” ТОВ 
,,ЦНТІ УНГА” комунального майна 2991 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

40.  Про надання пільги по орендній платі ДП 
,,Кіровоградтепло” ТОВ ,,ЦНТІ УНГА” на 2013 рік 2449 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

41.  Про надання пільги по орендній платі ДП 
,,Кіровоградтепло” ТОВ ,,ЦНТІ УНГА” на 2014 рік 2998 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 



42.  Про надання пільги у 2014 році засудженим, що 
відбувають покарання у виправних закладах на 
території м. Кіровограда, щодо сплати державного 
мита за видачу певних видів документів 

2990 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

43.  Про узгодження проекту генерального плану             
с. Соколівського Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

2650 
(повторно) 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

44.  Про затвердження земельної ділянки між вулицями 
Дзержинського та Гоголя, право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

2916 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про затвердження земельної ділянки на розі 
проспектів Інженерів та Університетського, право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2917 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20,       
корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні 

2918 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) 
по вул. Преображенській (біля будинку № 107), в 
напрямку до центру міста) та включення до Переліку 
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 
торги окремим лотом 

2919 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про передачу Бугмію С.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Санаторному, 39 2659 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про передачу Горщак Л.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля 
будинку № 4) 
 

2660 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



50.  Про передачу Завгородньому В.І. та Завгородньому 
Є.В. безоплатно у власність земельних ділянок по                  
просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20) 

2920 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу Зозулі А.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля         
ЗОШ № 20) 

2921 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу Кравченко Є.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку    
№ 36) 

2661 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу Криці Ю.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Луговому (біля будинку 
№ 8) 

2662 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про передачу Лопаті І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (напроти 
будинку № 14) 

2663 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про передачу Матяху В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку      
№ 12) 

2664 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу Макаруку І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній 
(біля будинку № 11/11, корп. 1) 

2922 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу Свідерській О.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кропивницького 
(біля будинку № 14) 

2923 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу Стеценку О.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Філатова (між будинками                
№ 4 та № 8) 
 
 

2924 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



59.  Про передачу Умріхіній В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 
77/6 

2669 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про передачу Чернявській В.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня 
(біля будинку № 20) 

2672 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про передачу Шпаркому С.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза, 30 2675 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Петушинському А.А. по вул. Великій Перспективній 
(біля будинку № 4) 

2925 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Андрощук І.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Університетському, 25-б 

2926 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Бардаковій Л.Ф. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Очаківському, 13 

2993 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання Божку І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 20-б 

2832 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Булгару Д.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

2927 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Вергун О.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 1-а 
 
 

2928 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



68.  Про надання Глущак М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 2-н) 

2929 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Грималюк Л.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 2-п) 

2930 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Грималюку Л.Г. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Курінному (біля будинку 
№ 2-п) 

2931 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про надання Денисовій Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Комуністичному, 1-б 

2932 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Доленку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нижній П'ятихатській, 18 

2933 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання Дикусару В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Жовтневої революції, 70 

2934 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Духовній Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

2935 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання Заболотній В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 
16/9 

2838 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Кирилловій Ж.П. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Полтавській, 32 

2936 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



77.  Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28-д 

2937 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання Компанієць Л.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 67/38 

2939 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання Куряті І.Й. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Цеховому, 1-б 

2940 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання Максимову В.Б. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 
16/9 

2941 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання Матку А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ушакова, 2-д 

2942 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про надання Мельниковій Н.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Гайдара, 6 

2943 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання Очеретній Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а 

2840 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про надання ФОП Паніотову О.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Волкова, 11-а 

2944 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Петрунічу Ф.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 10-а (біля будинку № 52) 
 

2691 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



86.  Про надання Прокопець О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 51 

2945 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Яновського, 157 

2946 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про надання Рудику А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 6-а (біля житлового будинку    
№ 24) 

2841 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Тарасюку А.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по туп. Азовському, 11 

2947 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про надання Тодуа Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 34 

2697 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання Федоренко Т.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп.1 

2843 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання Федорчаку Ю.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку 
№ 42) 

2700 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання Цеюкову М.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16-а 

2844 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Цотку Є.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди, 2, корп. 1 

2948 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



95.  Про надання Червоному А.Т. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Соколівській, 2-є 

2949 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання Швецю Р.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-д 

2845 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1 

2950 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання Шолкову С.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Криничуватій, 1-а 

2951 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання Яворській Є.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 28, корп. 1) 

2952 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання Асоціації «Торговельно-виробнича 
асоціація «Сервіс-Монтаж» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 112-к 

2953 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання ПФ «Айсберг» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Промисловому, 13 

2954 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ПП «ІРАДА» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

2955 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання ПрАТ «МААК «УРГА» дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Короленка, 1-а 

2956 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



104. Про надання ПФ «ПЕТРОЛІУМ-СЕРВІС» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 47 

2957 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про надання ПАТ ,,Кіровоградобленерго” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Санаторному 

2958 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про надання Кіровоградському виробничо-
комерційному підприємству «ЛІГА» ТОВ дозволу на 
розроблення  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Гоголя, 85 

2959 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про надання ТОВ «Кіровоградський рибак» дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по вул. Валентини 
Терешкової, № 219-а та № 219-б 

2960 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про надання ТОВ «Газ-Комплекс» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Заміській, 5-а 

2961 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про надання КП ,,Ринково побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, 
корп. 2) 

2994 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання Сидорову В.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по просп. Винниченка, 17-а 

2962 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про надання ТОВ ,,АВГУСТ-СИСТЕМ” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 12 

2855 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



112. Про надання ТОВ «ДАНАЙ» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Олександрійській, 70-а 

2715 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про надання ТОВ «Круп'яний тік» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж та дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 225 

2963 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про надання ТОВ «Ринок «Престиж» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 15/18) 

2964 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про надання ТОВ «РІАЛ КЕПІТАЛ З» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 2-а 

2719 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про надання ТОВ «Ріал-Істейт» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 35-а 

2720 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про надання ТОВ ВКФ ,,ТРІАДА” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Тельмана, 5 

2856 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про продовження дії дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 6) 

2793 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про припинення права постійного користування та 
розірвання договорів оренди земельних ділянок        
(6 пунктів) 
 

2965 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



120. Про поновлення Пітушкану С.Г. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Карбишева, 1-а 2966 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про передачу Бойко О.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Дзержинського, 39/14 2733 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про передачу Клименченку С.Л. в оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова, 6, корп. 3 2967 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

123. Про передачу Костенко Ю.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Варшавській, 90-а 2859 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29 2738 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про передачу Петровій І.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку    
№ 17) 

2743 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про передачу Пилипенко Н.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 26-а 2860 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про передачу Полтавець В.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Комарова (напроти будинку № 42) 2987 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про передачу ТОВ «АГРОЛІЯ» в оренду земельної 
ділянки по пров. Цеховому, 1 

 

 

2968 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



129. Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду 
земельної ділянки по пров. Фортечному, 19-а 2969 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про передачу ПП «НВЦ» в оренду земельної ділянки 
по вул. Башкирській, 2-а 2970 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки 
в суборенду по вул. Шмідта (біля будинку № 50) 2754 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

2971 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 14.09.2011 № 837 (,,Про передачу 
Іскендеровій В.В. в оренду земельної ділянки по     вул. 
Яновського, 157”) 

2978 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.12.2011 № 1096 (,,Про передачу ТОВ 
,,Технотрон” в оренду земельної ділянки по вул. Урожайній 
(біля будинку № 24)”) 

2972 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2140 (,,Про надання 
Розгачову Р.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по пров. Фортечному, 19”) 

2973 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про уповноваження управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради 3006 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 



137. Про надання згоди на безоплатну передачу у 
комунальну власність територіальної громади          
м. Кіровограда житлового фонду 

3000 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

138. Про надання Пихтіній А.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по              
вул. Глинки, 48/20 

3002 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про продаж Гнатенко О.П. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по             
вул. Пашутінській, 47-а 

3003 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про продаж Череватому О.М. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по             
вул. Прирічній, 123-б 

3004 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про продаж Серватюк Л.М. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. 
Преображенській, 3-б 

3005 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про надання Монічу Р.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 106 

3001 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
Заступник начальника управління -  
начальник відділу по роботі 
з депутатськими зверненнями 
управління апарату Кіровоградської міської ради         І.Білецький 


