
 

 

 
 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              24 лютого 2015 року 

№ 3955 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок сьомої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про підтримку Звернення Верховної Ради України до 
Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних 
інституцій про визнання Російської Федерації 
державою-агресором 

4075 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін та доповнень до Плану діяльності 
Кіровоградської міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2015 рік 

4076 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

4.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 
політики у 2014 році 

4077 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



5.  Про звільнення релігійних організацій від сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

4081 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Звіт про роботу редакції вісника Кіровоградської 
міської ради «Вечірня газета» за 2014 рік та про план 
діяльності редакції у 2015 році 

4080 

Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Колесникович О.В., 
головний редактор вісника 
Кіровоградської  міської 
ради «Вечірня газета» 

7.  Про надання згоди 
4132 

Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

8.  Про внесення змін до Статуту навчального закладу 4133 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

9.  Про внесення змін до додатка рішення 
Кіровоградської міської ради  від 15 липня 2014 року 
№ 3231 («Про затвердження переліку житлово-
комунальних послуг у житловому фонді м. Кіровограда, право 
на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах») 

4134 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2015 рік”  

4078 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2015 рік” 

4079 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про 
міський бюджет на 2015 рік” 

4131 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

13.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховань 

4082 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 



14.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово-комунальними послугами інвалідів               
1 і 2 груп по зору 

4083 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 

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

4084 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

16.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 4085 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

17.  Про продовження виплати матеріальної допомоги за 
2014 рік 

4086 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
18.  Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 

Кіровоградської міської ради 
4087 

Відділ бухгалтерського 
обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 

19.  Про внесення змін до Положення про управління 
містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 09 вересня      
2014 року № 3392 

4136 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Чертков С.Б., 
т.в.о. начальника 

управління 

20.  Про доручення 
4088 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

21.  Про уповноваження 
4089 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

22.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 № 3953 
(,,Про звільнення від сплати земельного податку на 2015 рік”)  

4090 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16 грудня 2014 року № 3749 («Про 
встановлення на 2015 рік пільг щодо земельного податку») 

 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



24.  Про скасування рішень виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради (пункт 1 рішення                  
від 23.06.2004 № 899 «Про надання статусу будинку для малих 
сімей гуртожитку по просп. Університетському, 21»,                    
від 14.10.2004 № 1546 «Про погашення та зміну                          
правовстановлювального документа на цілу будівлю гуртожитку 
по  просп. Університетському, 21») 

 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Новікової В.В. 

Новікова В.В., 
депутат міської ради 

25.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО (178 пунктів) 

4056 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам АТО (54 пункти) 

4091 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій (36 пунктів) 

4057 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
учасникам бойових дій (4 пункти) 

4092 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про передачу Броннікову О.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Шканди, 3  
(учасник АТО) 

4114 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 28-а 

4061 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                     
вул. Яновського (від салону ,,Меблі” до житлового 
будинку № 98) 

4094 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



32.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (5 пунктів) 

4022 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (53 пункти) 

4095 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про надання Бабенку Л.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Винниченка (біля будинку № 1) 

4023 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про надання Забіяці В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля       
будинку № 31) 

4096 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

4062 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по м. Кіровограду 

4097 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про надання Краснову І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Степняка - Кравчинського, 16 4098 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про надання Кукурило А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Героїв АТО, 21 4099 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



40.  Про надання Підкопайлу В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки шляхом зміни цільового 
призначення по вул. Поповича, 7-а 

4130 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання Ребровій А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 42) 

4024 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання Степовому С.К. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки   по вул. Єгорова (біля будинку № 26) 

4025 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання Урись О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля        
будинку № 37/16) 

4100 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання Четверня О.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Інженерів, 2-а 

4063 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання ПАТ ,,Акціонерний комерційний 
промислово-інвестиційний банк” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кавказькій, 16/15 

4101 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання ТОВ «ЄВРОБУД ЛАЙН» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Правди, 2 

4102 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Сімферопольській, 22 

4103 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



48.  Про надання ПрАТ «Кіровоградське видавництво» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 2 

4104 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (12 пунктів)  4064 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (40 пунктів)  4105 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (22 пункти)  

4106 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Бобракову О.А. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 
по вул. Комарова, 70 

4107 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по  вул. Преображенській, 48/65 

4108 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про затвердження ТОВ ,,САЛЮТ” технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки між пров. Курінним та 
СТ ,,Аграрник” 

4109 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання підприємству «Кооперативний ринок» 
Кіровоградської обласної спілки споживчих 
товариств (облспоживспілки) дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 127 

4110 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



56.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (10 пунктів) 4027 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (10 пунктів) 4111 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (12 пунктів) 4028 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (40 пунктів) 4112 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (7 пунктів) 4065 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (17 пунктів) 4066 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (6 пунктів) 4029 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (11 пунктів) 4067 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (17 пунктів) 

4113 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



65.  Про передачу Вакуліній С.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня                                             
(біля будинку № 6) 

4030 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про передачу Ковтун І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Литвинова, 13-а 4115 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

3922 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про передачу Національному банку України в 
постійне користування земельної ділянки по           
вул. Віктора Чміленка (між будинками № 78 та № 82) 

4068 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про зміну Баркову О.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Чигиринській (напроти 
лікарні № 2) та передачі її у власність 

4069 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про зміну Бондаренко Г.А. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Московській, 96/2 4070 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про зміну Круглікову Ф.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Генерала Шумілова, 79 4031 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про зміну Круглікову Ф.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Генерала Шумілова, 79 4032 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про зміну Соколану С.М. цільового призначення 
земельної ділянки по пров. Козацькому 4116 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



74.  Про зміну Шестак Л.П. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Івана Богуна, 128-а 4033 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про передачу Губарю В.І. в оренду земельної ділянки 
по вул. Калініна (у дворі будинку № 12-а) 4034 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу Джемизі М.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 35 4035 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про передачу Кроть Л.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Гайдара, 75 4122 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про передачу Сергієнку В.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Київській, 59/61 4036 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про передачу Сергійчуку А.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Панфіловців, 22-а 4072 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про передачу Сергійчуку А.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Панфіловців, 22-а 4073 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про передачу Яротнику С.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Київській, 95 4037 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу ПрАТ ,,Гідросила Груп” в оренду 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

4123 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



83.  Про передачу ТОВ ,,КІВЗ-СИСТЕМЗ” в оренду 
земельної ділянки по вул. Урожайній, 19 4124 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про передачу ТОВ ,,Ринок Престиж” в оренду 
земельних ділянок по вул. Космонавта Попова  
(біля будинку № 15/18) 

4038 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу ПП «СВІТОГЛЯД-ПЛЮС» в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 3970 

(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про поновлення Горгоцу С.Л. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
ринку ,,Престиж”) 

4117 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про поновлення Короткому С.А. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Глинки, 6 4118 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про поновлення Розгачову Я.О. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Шевченка, 15 4120 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про поновлення Тимофєєву О.С. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 26-г 4121 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про припинення Адвокатському об’єднанню 
,,Адвокатська фірма ,,Александров та партнери” договору 
оренди земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-в 

4125 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 09.07.2009 № 2240 (,,Про передачу ПП       
,,Созидатель-1”, ПП ,,ТЕРРА 2006” та ПП ,,Балтимор” в оренду 
земельних ділянок”)  

4039 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



92.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 698 (,,Про надання 
Аколішнову В.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Яновського         
(біля будинку № 54)”) 

4040 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 26.06.2012 № 1879 (,,Про передачу ТОВ 
,,Ринок Престиж” в оренду земельних ділянок по             
просп. Інженерів, 10”) 

4126 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2611 (,,Про передачу                              
ПАТ ,,Кіровоградобленерго” в оренду земельних ділянок по    
м. Кіровограду”)  

4041 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2014 № 3041 (,,Про надання      
Кулішу В.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Промисловому, 15-а”)  

4127 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.10.2014 № 3429 (,,Про надання 
дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”)  

4042 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.10.2014 № 3441 (,,Про передачу у 
власність земельних ділянок громадянам”)  4043 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.10.2014 № 3502 (,,Про передачу 
Жеребілову С.В. безоплатно у власність земельної  ділянки по 
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 31)”) 

 

4074 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



99.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.12.2014 № 3785 (,,Про надання 
Ковальчуку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Волкова, 24-б”)  

4128 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради  (6 пунктів) 4129 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про припинення ТОВ «Метрополія» права 
користування земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції, 26, корп. 1 

4137 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


