
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              10 червня 2016 року 

№ 287 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

третьої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 

 

Управління апарату 
міської ради,  

 

депутати міської ради 

Бойко С.В., 
секретар міської ради, 

 

Яремчук В.С., 
Кролевець А.В., 
Капітонов С.І., 
Демченко М.І. 

2.  Про затвердження Положення про комісію з 
розгляду питань щодо надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям міста Кіровограда 

432 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

3.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

431 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
4.  Про забезпечення реєстрації місця перебування 

внутрішньо переміщених осіб 
437 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

5.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан 

296 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 
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6.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого           
2016 року № 79 «Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної 
операції в східних областях України та членів їх 
сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік» 

295 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

7.  Про надання інформації про оперативний стан та 
основні показники діяльності Кіровоградського 
відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області       
за 5 місяців 2016 року 

 

Кіровоградський 
відділ поліції ГУНП в 

Кіровоградській 
області 

Пайлик І.І., 
начальник 

Кіровоградського відділу 
поліції  

8.  Про внесення змін та доповнень до Графіка прийому 
виборців депутатами Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання в громадських приймальнях 
депутатів 

291 

Управління апарату 
міської ради 

Бойко С.В., 
секретар міської ради 

 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15 грудня 2015 року № 9 «Про 
кількісний та персональний склад виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання» 

293 

Загальний відділ Райкович А.П., 
міський голова 

10.  Про створення тимчасової контрольної комісії з 
питань перевірки відчуження гуртожитку за адресою 
просп. Університетський, 21 

302 
Депутат міської ради 

Капітонов С.І. 
Капітонов С.І., 

депутат міської ради 

11.  Про затвердження Програми розвитку сімейних 
форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у м. Кіровограді на 2016-
2018 роки 

213 

Служба у справах 
дітей  

Сисак І.О., 
начальник служби  

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 23 лютого 2016 року № 63 «Про 
затвердження Програми інформатизації та 
електронного самоврядування «Електронне місто» на 
2016-2018 роки» 

297 

Сектор 
інформаційного та 

комп’ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора 
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13.  Про затвердження Плану дій сталого енергетичного 
розвитку м. Кіровограда на період до 2020 року 

215 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління економіки – 
начальник відділу 

соціально-трудових 
відносин 

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення          
м. Кіровограда на період до 2017 року» 

292 

Управління 
економіки 

Пузакова А.А., 
заступник начальника 

управління економіки – 
начальник відділу 

соціально-трудових 
відносин 

15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3918          
(«Про затвердження програми “Молодь Кіровограда” на 
2015 - 2017 роки») 

303 

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

16.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 40 «Про 
міський бюджет на 2016 рік» 

289 
Фінансове управління Стецюк В.Н., 

заступник начальника 
управління 

17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 68 «Про затвердження 
Програми реалізації вимог Закону України «Про 
адміністративні послуги» на 2016-2018 роки» 

394 

Управління 
адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23 лютого 2016 року № 65 «Про надання згоди 
на безоплатне прийняття до комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда квартир для 
подальшої передачі сім'ям загиблих  
військовослужбовців—учасників АТО» 

288 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про затвердження Програми регулювання 
чисельності безпритульних тварин у м. Кіровограді 
на 2016-2020 роки 

294 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
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20.  Про затвердження Міської програми сприяння 
створенню та підтримки функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків у               
м. Кіровограді на 2016-2018 роки 

301 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

21.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади         
м. Кіровограда будинку по пров. Горохова, 2 

299 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

22.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади        
м. Кіровограда вартості виконаних будівельних робіт 
з реконструкції фасадного газопроводу по             
вул. Вокзальній (Жовтневої революції), 17 

300 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

23.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 23 лютого         
2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік” 

439 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

24.  Про затвердження Програми матеріальної підтримки 
діяльності правоохоронних органів на 2016 рік 

304 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст з питань 

запобігання і виявлення 
корупції та взаємодії з 
правоохоронними і 

контролюючими органами 

25.  Про передачу матеріальних цінностей Управлінню 
патрульної поліції у м. Кіровограді Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України 

305 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
головний спеціаліст з питань 

запобігання і виявлення 
корупції та взаємодії з 
правоохоронними і 

контролюючими органами 
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26.  Про рішення Кіровоградської міської ради (від 
24.04.2014 № 3006 «Про припинення комунального підприємства 
«Кіровограджитлосервіс» Кіровоградської міської ради», від 
09.09.2014 № 3403 «Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24.04.2014 № 3006               
«Про припинення комунального підприємства 
«Кіровограджитлосервіс» Кіровоградської міської ради») 

306 

Головний спеціаліст з 
питань запобігання і 
виявлення корупції та 

взаємодії з 
правоохоронними і 
контролюючими 

органами 

Мосін О.В., 
заступник міського голови 

з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

27.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 23 лютого 2016 року № 85 «Про 
затвердження Програми капітального будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту об’єктів 
комунального господарства і соціально-культурного 
призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки» 

308 

Управління 
капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

28.  Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 
Кіровоградської міської ради 

290 
Відділ бухгалтерського 

обліку 
Господарикова О.П., 

начальник відділу 

29.  Про затвердження Положення про встановлення 
черги на отримання земельних ділянок учасниками 
та членами сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції на території                    
м. Кіровограда 

287 
(доопрацьований) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П., 
начальник управління 

30.  Про затвердження містобудівної документації «План 
червоних ліній магістральних вулиць міста 
Кіровограда» 

108 
Управління 

містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

31.  Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та 
Ленінській районним у м. Кіровограді радам сьомого 
скликання та їх виконавчим органам 

138 

Управління апарату 
міської ради 

Райкович А.П., 
міський голова 

32.  Про розгляд депутатського звернення народного 
депутата України Яриніча К.В. від 27 квітня 2016 
року № 303-191 “Щодо перейменування                     
м. Кіровоград” (пропозиція - Кропивницький) 

395 

Юридичне 
управління 

Райкович А.П., 
міський голова 
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33.  Про перейменування вулиць, провулків та інших 
об’єктів топоніміки міста 

307 
Відділ з питань 

внутрішньої політики 
Запорожан С.В., 
начальник відділу 

34.  Про надання КП «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розміщення природно-
заповідгого фонду парку «Перемоги» 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Цертія О.М. 

 

35.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам бойових дій (16 пунктів)  402 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

36.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам та членам сімей загиблих учасників АТО  
(4 пункти)  

309 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

37.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
учасникам бойових дій  (5 пунктів)  

310 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

38.  Про надання Насіковському І.Ф. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої 
революції) (біля будинку № 20, корп. 4)  (ветеран 
війни,  інвалід І групи) 

312 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

39.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (20 пунктів)  313 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

40.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО  (13 пунктів)  314 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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41.  Про передачу Нікішаєву Л.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
будинку № 7, корп. 1)  (учасник бойових дій) 

315 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

42.  Про передачу Германову Є.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Пожарського (біля будинку № 1/9)  
(учасник бойових дій, інвалід війни ІІІ групи) 

316 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

43.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (14 пунктів)  

317 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

44.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (14 пунктів)  

318 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

45.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
садових товариствах (10 пунктів)  

319 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

46.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по             
вул. Можайського, 2-а  (26 пунктів) 

320 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

47.  Про надання відділу культури і туризму 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волинській, 3 

321 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

48.  Про надання УМВС України в Кіровоградській 
області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 1-а 
 

322 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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49.  Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по вул. Козацькій,                    
пров. Курінному, пров. Козацькому 

323 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

50.  Про надання ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по місту Кіровограду 

324 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

51.  Про надання релігійній організації «Релігійна 
громада (парафія) Вірменської Апостольської церкви                 
м. Кіровограда» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по          
вул. Михайлівській (Кірова, за хлібзаводом) 

325 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

52.  Про надання Борисенкову В.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
будинку № 13, корп. 2) (інвалід ІІ групи, учасник 
ліквідації аварії на ЧАЕС) 

326 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

53.  Про надання Дубині В.Р. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шульгіних (Калініна) (біля будинку 
№ 10/14)  (інвалід ІІ групи) 

327 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

54.  Про надання Кнюкштенє Г.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Народній, 45 

328 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

55.  Про надання Проценку А.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Балтійській (біля будинку № 1) 329 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 



 9 

56.  Про надання Турчанович С.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Лінія 5, буд. 21-а 

331 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

57.  Про надання Чернезі В.З. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50) 

332 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

58.  Про надання Чорній Н.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Цілинній (біля будинку № 50) 

333 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

59.  Про надання Шаповалу Ю.Л. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Верхньовеселому        
(між будинками № 2-з та № 2) 

334 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

60.  Про надання Швець В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського                     
(між будинками № 16/3 та № 12/4) 

335 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

61.  Про відмову у наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по місту Кіровограду  (8 пунктів)  

336 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

62.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (8 пунктів) 337 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

63.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (11 пунктів)  

338 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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64.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах  (9 пунктів)  339 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

65.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам для будівництва індивідуальних гаражів 
(7 пунктів)  

340 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

66.  Про передачу Будніковій В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 20 років міліції 341 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

67.  Про передачу Вороні О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку 
№ 18) 

342 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

68.  Про передачу Жабському Д.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки на перехресті вулиць Народної та 
Сулими 

343 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

69.  Про передачу Желудченку А.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по просп. Перемоги 
(біля будинку № 18) 

344 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

70.  Про передачу Чернишевій Г.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки на перехресті вулиць 
Філатова та Сулими 

345 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

71.  Про передачу КЗ «Кіровоградський академічний 
обласний театр ляльок» у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 3 346 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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72.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (20 пунктів) 347 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

73.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам для 
подальшого надання безоплатно у спільну сумісну 
власність  (11 пунктів)  

348 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

74.  Про надання Ковальовій С.А. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки по       
вул. Покровській, 12-б 

350 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

75.  Про надання ФОП Овечку В.С. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки по вул. Заміській, 2 

351 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

76.  Про надання ФОП Слюсаренку Ю.М. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Добролюбова, 38-а 

352 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

77.  Про надання Яковенко А.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по вул. Заміській, 2 

353 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

78.  Про надання Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС у 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Глинки, 2 
 
 
 

354 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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79.  Про надання ТОВ ВСФ «КІРОВОГРАД-КРАЗ-
СЕРВІС» ЛТД дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а 

355 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

80.  Про затвердження Гаєвській В.В., Кухару М.І. та 
Кухар Т.В. технічної документації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельної ділянки по    
вул. Дніпровській, 52 

356 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

81.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Глинки 
(між будинками № 6 та № 8), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

358 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

82.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній 
(вул. 50 років Жовтня, біля будинку № 36), право оренди 
на яку набувається на аукціоні   (0,0027 га) 

359 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

83.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній 
(вул. 50 років Жовтня, біля будинку № 36), право оренди 
на яку набувається на аукціоні   (0,0180 га) 

360 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

84.  Про затвердження земельної ділянки по                
вул. Соборній (біля будинку № 14), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

361 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

85.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Шевченка (біля будинку № 15), право власності 
на яку набувається на аукціоні 

362 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

86.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Героїв 
України (напроти магазину «Копілка») та включення до 
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 
земельні торги окремим лотом 

363 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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87.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 
Московській (на зупинці громадського транспорту 
«Лелеківське кладовище» в напрямку до центру міста) 
та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

364 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

88.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. 
Московській (на зупинці громадського транспорту 
«Лелеківське кладовище» в напрямку з центру міста) та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

365 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

89.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                 
просп. Правди, 11/31-а 

366 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

90.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                    
вул. Тимірязєва, 17-а 

367 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

91.  Про продаж Тісен В.А. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по          
просп. Правди, 8-а 

368 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

92.  Про передачу Волковій С.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Садовій, 9 369 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

93.  Про передачу Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки 
по пров. Цеховому, 1-б 370 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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94.  Про передачу ФОП Тимофієнко О.В. в оренду 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 16-є 371 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

95.  Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-
ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ПРАВОСЛАВНА ПРОСВІТА» в оренду земельної 
ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля будинку 
№ 1-г) 

372 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

96.  Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 
земельних ділянок по вул. Промисловій (29 пунктів) 373 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

97.  Про передачу ПАТ «Укртелеком» в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду (8 пунктів) 374 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

98.  Про передачу ТОВ «СТАНДАРТ-С» в оренду 
земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (Маршала 
Конєва), 12 

375 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

99.  Про поновлення Безверхій С.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля 
зупинки міського транспорту) 

376 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

100.  Про поновлення Єгоян О.В. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Промисловій, 6-а 377 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

101.  Про поновлення Крупченко Л.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 13-а 378 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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102.  Про поновлення ФОП Олексюк Н.А. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Вокзальній 
(Жовтневої революції), 18-б 

379 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

103.  Про поновлення ФОП Тімоніній Т.І. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Пушкіна, 79/22 380 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

104.  Про поновлення ФОП Черевку М.М. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 160 

381 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

105.  Про поновлення ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«ЕКСПРЕС-БАНК» договору оренди земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 17/10 

382 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

106.  Про поновлення ТОВ «ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС» 
договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 106 

383 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

107.  Про припинення ПАТ «Кіровоградобленерго» 
договорів оренди земельних ділянок по                      
м. Кіровограду 

385 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

108.  Про зміну Андреєвій В.С. та Захаровій Є.Ю. 
цільового призначення земельної ділянки по вул. 
Вокзальній (Жовтневої революції, біля будинку      
№ 37/16) 

386 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

109.  Про зміну Мельниченку А.М. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Запорозькій, 12/2 

387 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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110.  Про зміну Ситнику В.О. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Садовій, 63 388 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

111.  Про зміну Шамардіну С.І. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 1 389 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

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

390 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

113.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 04.06.2015 № 4187 («Про надання ПрАТ 
“ ПАЛЯНИЦЯ” дозволу на передачу земельних ділянок в 
суборенду по місту Кіровограду») 

391 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

114.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 23.02.2016 № 115 («Про передачу 
безоплатно у власність земельних ділянок громадянам») 

392 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

115.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  (5 пунктів) 393 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

116.  Про надання Аширбековій В.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Василя Стуса, 9/24 

403 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

117.  Про надання Волчковій Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Глиняній (біля будинку № 29)  
(інвалід ІІ групи) 

404 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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118.  Про надання Заблодській О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 100 

405 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

119.  Про надання Паламарчук О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Курінному, 29-б 

406 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

120.  Про надання Чуріковій С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Луганській    (багатодітна мати) 

407 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

121.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (12 пунктів) 408 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

122.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (7 пунктів)  409 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

123.  Про передачу Подколзіній О.І. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Мотокросному 
(біля будинку № 33) 

410 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

124.  Про передачу Старченку А.Ф. у власність земельної 
ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та 
корп. 3, поруч із огорожею тролейбусного парку) 

411 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

125.  Про передачу Танцюрі М.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між 
корп. 2 та корп. 3, поруч з огорожею тролейбусного 
парку) 

412 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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126.  Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» в постійне 
користування земельних ділянок по м. Кіровограду      
(5 пунктів) 

413 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

127.  Про перехід права користування земельними 
ділянками по вул. Євгена Тельнова (просп. Правди) 
(12 пунктів) 

414 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

128.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський 
м’ясокомбінат»), право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

415 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

129.  Про затвердження земельної ділянки по               
вул. Соборній (біля будинку № 26), право оренди на 
яку набувається на аукціоні 

416 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

130.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 
Соборній (біля будинку № 36), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

417 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

131.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Гоголя, 
95/46, право оренди на яку набувається на аукціоні 418 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

132.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Арсенія 
Тарковського, 37 

419 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

133.  Про передачу ТОВ «Кіровоградський 
маслопереробний комбінат» в оренду земельної 
ділянки по вул. Автолюбителів , 16-а 420 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 
 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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134.  Про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Московській                 
(на Лелеківському кладовищі) 

421 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

135.  Про поновлення ПАТ «Кіровоградавтотранс» 
договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв 
України, 22-а 

422 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

136.  Про відмову Гавію А.О. у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Луганській 423 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

137.  Про відмову Котизі О.І. у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Петра Левченка, 40 424 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

138.  Про відмову Маслову Є.О. у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Волкова (біля 
газозаправної АЗС) 

425 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

139.  Про відмову Цою С.А. у відведенні земельної 
ділянки у власність по вул. Волкова (біля АЗС) 426 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

140.  Про відмову у внесенні змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29.03.2011 № 386 
(«Про надання ФОП Стеблині В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 35») 

427 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

141.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2565 («Про надання 
ОКВП “ Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по м. 
Кіровограду») 

428 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 
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142.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29.09.2015 № 4636 («Про надання ПАТ 
“ Кіровоградський хлібозавод” дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки по вул. Великій Пермській, 9-а») 

429 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

143.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 22.09.2015 № 4549 («Про поновлення                    
ПФ “ АНАВІК” договору оренди земельної ділянки по вул. 
Яновського, 104-б») 

430 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

144.  Про відмову ПАТ ,,СКАНДИНАВІАН ХАУС” у 
наданні дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення по 
вул. Кропивницького (біля ресторану ,,Вечірній”) 
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Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

145.  Про надання Рябоштан Ю.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тарана (напроти будинку № 13)  
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Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

146.  Про надання Колос Т.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Романа Майстерюка, 69 
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Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

147.  Про надання Сьогіній С.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку 
№ 3-а) 
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Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Владов Р.П.,  
начальник управління 

148.  РІЗНЕ    
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


