
 

 

 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              16 грудня 2014 року 

№ 3730 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок четвертої 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 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про звільнення Осетрова Г.І. з посади заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради за порушення Присяги посадової особи 
місцевого самоврядування 

3955 

Група депутатів 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про затвердження на посаді Колодяжного С.О. 
3976 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4.  Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

3841 
(доопрацьований) 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5.  Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності прокуратури міста за  
поточний рік 

3857 
Прокуратура 
м. КІровограда 

Петренко Л.Ю., 
в.о. прокурора 
 м. Кіровограда 



6.  Про звіт щодо роботи галузі «Охорона здоров’я» 
міста Кіровограда за 2013-2014 роки 

3887 
Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 
7.  Про звіт щодо роботи галузі «Освіта» міста 

Кіровограда за 2013-2014 роки 
3889 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

8.  Про зняття з контролю окремих рішень 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 3718 

(доопрацьований) 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

9.  Про визначення мінімальної вартості місячної 
оренди 1 кв. м загальної площі нерухомого майна 
фізичних осіб 

3842 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного 
податку 

3843 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

11.  Про встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного 
податку комунальним підприємствам 

3844 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

12.  Про встановлення на 2015 рік комунальному закладу 
«Кіровоградський академічний обласний Український 
музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького» 
пільги щодо земельного податку 

3956 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

13.  Про затвердження Концепції запровадження системи 
енергетичного менеджменту м. Кіровограда 

3853 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2200 «Про 
затвердження Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на   
2013-2015 роки» 

3854 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2764 «Про 
затвердження міської Програми соціально-правового 
захисту дітей, профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі та популяризації сімейних 
форм виховання на 2014 рік» 

3858 

Служба у справах 
дітей 

Сисак І.О., 
начальник служби 



16.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2014 року №№ 2748, 2757, 2758, 
2759, 2760 («Про міський бюджет на 2014 рік», «Про затвердження 
програми “ Молодь Кіровограда” на 2014 рік», «Про затвердження 
Міської програми підтримки сімей на 2014 рік», «Про затвердження 
Міської програми відпочинку та оздоровлення дітей на 2014 рік», «Про 
затвердження Міської цільової соціальної програми реформування 
системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, на 2014 рік») 

3856 

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

17.  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» 

3859 

Сектор 
інформаційного та 
комп’ютерного 
забезпечення 

Васильченко С.С., 
заступник міського голови 

з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

18.  Про внесення змін і доповнень до заходів Програми 
розвитку фізичної культури і спорту в м. Кіровограді 
на 2014 рік 

3881 
Відділ фізичної 

культури та спорту 
Куценко О.Г., 
начальник відділу 

19.  Про передачу майна 

3954 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2014 рік 3888 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 
культури і туризму 

21.  Про перейменування вулиць Калініна, Кірова, 
Червоногвардійської 

3890 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

22.  Про перейменування вулиці П’ятирічки 3-ї 3891 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

23.  Про найменування вулиць та внесення доповнення 
до рішення Кіровоградської міської ради від 25 
листопада 2003 року № 581 «Про затвердження 
уточнених назв і перекладу українською мовою 
площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, 
тупиків м. Кіровограда» 

3892 

Відділ культури і 
туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу 



24.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

3876 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

25.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради» 

3880 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

26.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 120 «Про 
затвердження нової редакції Положення про комісію 
по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам                     
м. Кіровограда» 

3877 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

27.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 121 «Про 
затвердження нового складу комісії по наданню 
допомоги малозабезпеченим громадянам              
міста Кіровограда» 

3879 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

28.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2014 року № 3014 «Про 
звільнення на 50 % від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів 1 і 2 
груп по зору» 

3878 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

29.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2755 ,,Про 
затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2014 рік” 

3952 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

30.  Про звіт щодо виконання Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей - 
мешканців м. Кіровограда 

3953 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



31.  Про внесення змін та доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2768 ,,Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда на 2014 рік”  

3893 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

32.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2769 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2014 рік” 

3894 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

33.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2754 «Про 
затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку галузі охорони здоров`я м. Кіровограда             
на 2014 рік» 

3882 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

34.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2753 «Про 
затвердження Програми медико-соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2014 рік» 

3883 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

35.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18 травня 2010 року № 3565 «Про 
затвердження Міської програми «Діти                      
м. Кіровограда» на 2010-2014 роки» 
 

3884 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

36.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05 червня 2012 року № 1708 «Про 
затвердження Міської програми імунопрофілактики 
та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2012–2016 роки» 
 

3885 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 



37.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07 листопада 2013 року № 2524 
«Про затвердження Програми “місцевих стимулів” 
для працівників охорони здоров'я м. Кіровограда на 
2013-2017 роки» 

3886 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

38.  Про надання згоди на безоплатну передачу зовнішніх 
мереж водопроводу і каналізації житлового будинку 
по вул. Короленка, 62 з комунальної власності 
територіальної громади м. Кіровограда 

3852 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Мороз О.О., 
начальник управління 

39.  Про зміни в складі постійних комісій 
Кіровоградської міської ради 

 

На підставі заяв 
депутатів міської 

ради Кур’яна А.С. та 
Лагоди К.А. 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

40.  Про надання ТОВ «САЛЮТ» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу  земельної ділянки по пров. Курінному 

3977 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок           
учасникам АТО (48 пунктів) 

3896 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок           
учасникам АТО (45 пунктів) 

3958 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про продаж Масаликіній С.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. 
Жовтневої революції, 33 

3861 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (9 пунктів) 3862 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



45.  Про надання Гарькавій І.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-є 

3898 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання Глушкову О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Вільному (біля будинку № 15) 

3899 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання Затоці О.В дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 80) 

3900 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Каракулову С.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Калініна, 32 

3901 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання Ковальчуку О.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Волкова, 24-б 

3902 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання Кукурузі М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 32 

3903 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Ніколенку В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній 3904 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Соколовському Ю.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
будинку № 26, корп. 3) 

 

3864 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



53.  Про надання Сорокіну О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди, 15-м 

3784 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Химчаку В.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 14/2) 

3905 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання Кіровоградській дитячій обласній 
лікарні дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по                    
вул. Покровській, 69 

3865 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Управлінню Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ялтинській, 1 

3866 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання ПАТ ,,УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по місту Кіровограду 

3906 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання ПрАТ ,,ВНЗ ,,МАУП” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Варшавській, 2 

3907 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання управлінню власності та приватизації 
комунального майна Кіровоградської міської ради 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у м. Кіровограді 

3963 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання ТОВ ,,Кіровоградський міський Палац 
культури” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Віктора Чміленка, 53/35 

3964 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



61.  Про поновлення ПрАТ ,,КІРОВОГРАДТУРИСТ” 
договору оренди земельної ділянки по                     
вул. Ушакова, 1-а 

3965 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про надання ГК ,,Жадівський” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 
будинку № 20, корп. 1)  

3966 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Регіональному громадсько-
просвітницькому товариству «Православна просвіта» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола (біля будинку № 1-г) 

3967 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання ТОВ «Агентство нерухомості 
«Єлизавета» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Генерала Родимцева, 100 

3791 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про відмову в наданні дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Молодіжній (6 пунктів) 

3863 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (17 пунктів) 3968 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (22 пункти) 3908 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (16 пунктів) 

3909 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



69.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (9 пунктів) 

3969 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Дьяконову І.В., Ніколаєнку А.А. дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) по вул. Комарова, 64-а 

3910 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про надання Коротковій Л.П. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по пров. Прорізному, 3 

3867 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Кравченку А.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

3911 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання громадській організації Гаражному 
кооперативу ,,Турист” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки вул. Кутузова, 1 

3868 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання ТОВ «Кіровоград-Новобуд» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по просп. Університетському, 25 

3729 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (13 пунктів) 

3869 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (16 пунктів) 

3912 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



77.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (14 пунктів) 3913 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (7 пунктів) 3914 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та             
пров. Азовського 

3959 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про передачу Бардишу В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській (біля  
будинку № 16) 

3915 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про передачу Головченко Н.Ю., Хіоні В.З. 
безоплатно у власність земельних ділянок по      
вул. Маршала Конєва (біля будинку № 13, корп. 2) 

3916 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу Грицині В.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ватутіна 3917 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про передачу Дмитрієвій Т.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції        
(у дворі житлового будинку № 21)  

3960 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про передачу Донцовій Н.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Преображенській (напроти 
будинку № 6) 

3961 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу Загородній О.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній     
(у дворі житлового будинку № 9) 

3918 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



86.  Про передачу Івановій Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (напроти ЖБК 
«Княжичі») 

3919 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу Івашурі В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського       
(у дворі  будинку № 60) 

3962 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про передачу Литвин М.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 64-а) 

3920 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про передачу Лісничій Н.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному 3611 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про передачу Машиній М.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Молодіжній (біля будинку 
№ 27/12) 

3803 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про передачу Могильному О.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (біля будинку № 10-а) 

3921 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про передачу Стахєєву О.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля         
ЗОШ № 20) 

3922 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про передачу Ткаченко Ю.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ватутіна 3923 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про передачу Тодуа Д.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червоногвардійській, 34 3924 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



95.  Про передачу Цимбал І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осмьоркіна, 35 3925 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про передачу Щуцькому Д.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пожарського (біля 
будинку № 5) 

3926 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про передачу КП ,,Ринково-побутові послуги” 
Кіровоградської міської ради в постійне 
користування земельної ділянки по                        
пров. Фортечному (між будинками № 23 та № 25) 

3927 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Алієвій С.Є. по вул. Короленка 3928 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про зміну Березовському О.І. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Курінному, 54 3811 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про зміну Докіну Д.Ю. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Поповича, 17 3812 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про зміну Корінецькій Н.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля 
будинку № 13) 

3472 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про зміну Хачатряну Г.А. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Індустріальній, 1/71 3732 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про передачу Виноградовій О.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку            
№ 37/16) 

3929 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



104. Про передачу Заніздрі С.С. в оренду земельної 
ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81) 

3930 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про передачу Орлику В.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Вербицького, 31 3931 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про передачу Рибальченку І.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Покровській, 4-а 3870 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про передачу Сосні І.Д. в оренду земельної ділянки 
по пров. Кінному (біля будинку № 6) 3932 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про передачу Ткаченко М.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Брестській, 3 3871 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про передачу ТОВ ,,АВ і Ко” в оренду земельної 
ділянки по вул. Куйбишева, 1-є 3872 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про передачу ТОВ ,,Альянс-Трейдинг” в оренду 
земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 
166 

3933 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про передачу ТОВ ,,Альянс-Трейдинг” в оренду 
земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 
166-б 

3934 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про передачу ТОВ ,,Альянс-Трейдинг” в оренду 
земельних ділянок по вул. Валентини Терешкової, 
166-в 

3935 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



113. Про передачу ТОВ ,,Домініон-Кіровоград” в оренду 
земельної ділянки по вул. Шевченка, 9-а 3821 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

114. Про передачу ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Парковій 3936 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про передачу ПП ,,Кіровоградський термінал” в 
оренду земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 9 

3937 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про передачу ПП ,,РЕГІОН-КОМПЛЕКТ” в оренду 
земельної ділянки по вул. Валентини          
Терешкової, 166 

3938 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про передачу ДП ,,Роднічок” КП ,,Лін” в оренду 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 81 3873 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про передачу ПП ,,УКРТЕХНОТОРГ” в оренду 
земельної ділянки по вул. Валентини         
Терешкової, 166 

3939 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про передачу ПП ,,СВІТОГЛЯД-ПЛЮС” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 3970 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

120. Про поновлення Орловій Є.П. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 
входу в Центральний ринок) 

3971 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про поновлення ПП Омесь М.С. договору оренди 
земельної ділянки по просп. Університетському 
(напроти технічного університету) 

3940 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



122. Про поновлення Рабцуну Ю.А. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Гайдара (біля          
будинку № 85) 3874 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

123. Про поновлення ТОВ «Астра С» договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-а 3742 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про поновлення ТОВ ,,Комерційно-виробнича фірма 
,,КОМСЕНС” договору оренди земельної ділянки по      
просп. Комуністичному (біля житлового будинку    
№ 22/12) 

3875 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про поновлення ТОВ ,,Промтехресурс” договору 
оренди земельної ділянки по вул. Фрунзе (біля 
Ковалівського парку) 

3941 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про надання ТДВ ,,М'ЯСОКОМБІНАТ ,,ЯТРАНЬ” 
дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки 
по вул. Короленка (біля житлового будинку № 58/12) 

3972 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.09.2008 № 1218 (,,Про передачу в 
оренду земельних ділянок ТДВ ,,Швейна фабрика ,,Україна”)  

3942 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 15.10.2009 № 2745, 2747 та 2750 (,,Про 
затвердження матеріалів вибору та надання Качановій В.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 20 років міліції (біля більярдного клубу)”, ,,Про затвердження 
матеріалів вибору та надання Титенок Н.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    
вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 27, корп. 3)”, ,,Про 
затвердження матеріалів вибору та надання Кононченку С.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку № 27, корп. 3)”) 

3943 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



129. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 15.04.2010 № 3467 («Про надання 
Гурському І.Ю. та Громку А.І. дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Сухомлинського») 

3827 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.05.2010 № 3575 («Про надання 
Соколану С.М. та Дроку Г.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок») 

3493 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3933 (,,Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок”)  

3973 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

132. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3935 («Про надання ТОВ 
«РЕНСАН» дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Леваневського, 2-а») 

3828 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.10.2010 № 4041 («Про надання 
Март’янову В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса (у дворі житлового будинку № 1-б)») 

3829 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 19.10.2010 № 4106 («Про надання 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення в оренду земельних ділянок») 

3434 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.12.2011 № 1093 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  3944 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



136. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1952 (,,Про передачу ПАТ 
,,Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по            
м. Кіровограду”)  

3945 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

137. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2157 («Про передачу ТОВ 
„ Домініон-Кіровоград” в оренду земельних ділянок по         
вул. Дворцовій, 31») 

3849 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

138. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2617 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3946 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.12.2013 № 2719 (,,Про передачу 
Регіональному громадсько-просвітницькому товариству 
«Православна просвіта» в оренду земельної ділянки по        
вул. Великій Перспективній (біля будинку № 4)») 

3974 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

140. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.12.2013 № 2725 (,,Про розірвання 
договорів оренди земельних ділянок”)  

3948 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.03.2014 № 2940 (,,Про надання 
Колпак В.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 227”) 

3949 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3130 (,,Про надання ТОВ 
,,Кіровоградський завод будівельних матеріалів № 1” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Аджамській ,,Веселівське 
родовище”)  

3950 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



143. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3568 (,,Про зміну 
Потапенко Н.П. цільового призначення земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 20, корп. 1)”)  

3951 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

144. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3573 (,,Про зміну 
цільового призначення земельної ділянки ТДВ 
,,М'ЯСОКОМБІНАТ ,,ЯТРАНЬ” по вул. Братиславській, 
33/76”) 

3975 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

145. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3120 (,,Про передачу 
Терзову Д.С. та ПрАТ “ Кіровоградське видавництво” КП 
ДАК “ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” в оренду земельної ділянки 
по вул. Глинки, 2”)  

3978 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

146. Про передачу Яворській Є.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 28, корп. 1) 3980 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


