
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішенням Кіровоградської міської ради 
             від 26 січня 2012 року  № 1137 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тринадцятої 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 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про затвердження перспективного плану роботи 
Кіровоградської міської ради на 2012 рік 

1285 Управління апарату 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про затвердження Програми забезпечення умов 
діяльності Кіровоградської міської ради шостого 
скликання на 2012 рік 

1289 Управління апарату 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

4.  Інформація про стан протидії злочинності 
правоохоронних органів на території міста 
Кіровограда у 2011 році 

 Прокуратура 
м. Кіровограда 

 

Клюкіна С.М., 
прокурор м. Кіровограда, 
старший радник юстиції 

5.  Про затвердження Програми зайнятості населення  
м. Кіровограда на 2012-2014 роки 

1282 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Про звільнення підприємств від сплати земельного 
податку на 2012 рік 

1327 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

7.  Про затвердження Програми розвитку житлово–
комунального господарства та благоустрою міста 
Кіровограда на 2012 рік 

1317 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
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8.  Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2012 рік 

1318 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

9.  Про передачу до комунальної власності територіальної 
громади м. Олександрії Кіровоградської області 

1155 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 14 вересня 2011 року № 763 („ Про припинення 
юридичної особи комунального підприємства „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської 
міської ради в результаті реорганізації”)  

1334 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління  

11.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2012 рік 

1290 Міська дружина Слатінов В.О., 
командир міської 

дружини 
12.  Про затвердження Програми підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування та працівників виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради на 2012 рік 

1291 Відділ кадрової роботи Балакірєва С.М., 
начальник відділу  

13.  Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
відзначення визначних подій та нагородження 
відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету в м. Кіровограді на 2012 рік 

1292 Відділ кадрової роботи Балакірєва С.М., 
начальник відділу  

14.  Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 
України „Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності” на 2012 рік 

1306 Відділ дозвільних 
процедур 

Шевченко А.О., 
начальник відділу  

15.  Про внесення змін до структури, загальної чисельності та 
штатів апарату Кіровоградської міської ради та її 
виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради, затверджених рішенням Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 78 (про кількість 
державних адміністраторів відділу дозвільних процедур 
Кіровоградської міської ради) 

1328 Відділ дозвільних 
процедур 

Шевченко А.О., 
начальник відділу  
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16.  Про затвердження Програми розвитку 
комп’ютеризації виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2012 рік 

1296 Сектор інформаційного 
та комп’ютерного 
забезпечення 

Бабаєва О.В., 
завідувач сектора  

17.  Про затвердження міської Програми соціально-
правового захисту дітей та профілактики 
правопорушень у дитячому середовищі на 2012 рік 

1299 Служба у справах дітей Сисак І.О., 
начальник служби  

18.  Про затвердження Програми по реалізації у                  
м. Кіровограді Національного плану дій щодо 
реалізації Конвенції ООН про права дитини                 
на 2012 рік 

1304 Служба у справах дітей Сисак І.О., 
начальник служби 

19.  Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення 
міста Кіровограда на 2012 рік 

1307 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

20.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку галузі охорони здоров’я            
на 2012 рік 

1322 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

21.  Про затвердження Програми медико–соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда  на 2012 рік 

1323 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

22.  Про затвердження Програми розвитку культури і 
туризму в  м. Кіровограді на 2012 рік 

1311 Відділ 
 культури і туризму 

Чорна Н.М., 
заступник начальника 

відділу 
23.  Про затвердження програми „Молодь Кіровограда”    

на 2012 рік 
1312 Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 

начальник відділу  
24.  Про затвердження Міської цільової соціальної 

програми реформування системи закладів для дітей–
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
на 2012 рік 

1313 Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу  

25.  Про затвердження Міської програми підтримки сімей 
на 2012 рік 

1314 Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу  
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26.  Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2012 рік 

1315 Відділ сім’ ї та молоді Дорохіна Л.В., 
начальник відділу  

27.  Про затвердження Програми розвитку фізичної 
культури і спорту в м. Кіровограді на 2012 рік 

1302 Відділ фізичної культури 
та спорту 

Куценко О.Г., 
начальник відділу  

28.  Про затвердження Програми управління комунальним 
майном на 2012 рік 

1324 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління  

29.  Про затвердження Програми економічної підтримки 
засобів масової інформації міста Кіровограда              
на 2012 рік 

1325 Відділ по роботі із 
засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу  

30.  Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків       
на 2012 рік 

1308 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту 
населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління  

31.  Про затвердження Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2012 рік 

1309 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

32.  Про затвердження Програми Представництва 
Асоціації міст Кіровоградської області та 
Кіровоградського регіонального відділення Асоціації 
міст України на 2012 рік 

1331 Кіровоградське 
регіональне відділення 

Асоціації  
міст України 

Ільюшкіна В.Г., 
виконавчий директор  

33.  Про затвердження Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік та 
основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки 

1167 
(надано в 

електронному 
варіанті) 

Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління  

34.  Про затвердження Програми розвитку м. Кіровограда 
на 2011-2015 роки 

1319 
(надано в 

електронному 
варіанті) 

Управління економіки Василенко І.М., 
заступник міського голови 

з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

35.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

1336 Фінансове управління 
 

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

1297 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління  

37.  Про внесення змін до додатка до рішення 
Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року 
№ 577 („ Про видачу свідоцтв на майнові паї”)  

1295 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління  

38.  Про внесення змін до Статуту комунального 
підприємства „Кіровоград Земпроект” Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27.10.11 № 866 

1301 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

39.  Про погодження призначення директора 1294 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

40.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. Жовтневої революції, 33 

1168 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

41.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. Кірова, 86-а (ТОВ "Танор") 

1169 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

42.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля будинку № 57), право оренди на яку набувається 
на аукціоні 

1170 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

43.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля торговельно-ярмаркового 
майданчика ПАТ "Автобусний парк" 13527), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

1171 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  
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44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Генерала Жадова (біля кафе 
"Азалія") 

1172 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. 40-річчя Перемоги 

1173 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

46.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Валентини Терешкової, 166 

1174 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

47.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (24 пункти) 

1175 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

48.  Про передачу Васильєву С.О. у власність земельної 
ділянки по вул. Тернопільській (біля будинку № 55) 

1176 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

49.  Про передачу Вашакідзе О.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Калініна, 32-г 

1177 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

50.  Про передачу Вихристенку О.Л. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Козацькому, 2 

1178 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

51.  Про передачу Владову Р.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Миргородському (біля 
будинку № 21) 

1179 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

52.  Про передачу Заруляку Д.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 17) 

1180 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  
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53.  Про передачу Кабакову А.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку        
№ 26) 

1181 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

54.  Про передачу Карленко М.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Єгорова (у дворі           
будинку № 8) 

1182 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

55.  Про передачу Козуб А.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Світлогорській 2-й, 23 

1183 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління  

56.  Про передачу Мазуренко М.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова, 9, корп. 1 

1184 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

57.  Про передачу Назаренко Л.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова (біля гаражного 
кооперативу автолюбителів - 7) 

1185 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

58.  Про передачу Нікітіній Н.П. у власність земельної 
ділянки по пров. Новоселівському, 3-а 

1186 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

59.  Про передачу Нікітчук О.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Семена Палія 

1187 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

60.  Про передачу Павленку В.Й. у власність земельної 
ділянки по вул. Пушкіна, 56 

1188 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

61.  Про передачу Чорному Ф.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 8, 
корп. 2) 

1189 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 



 8

62.  Про передачу Юрченко С.А. у власність земельної 
ділянки по вул. Гідросилівській, 10 

1190 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

63.  Про передачу Якимчук Н.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Шкільній, 51 

1191 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

64.  Про передачу Кіровоградській релігійній громаді 
іудейського віросповідання у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Дзержинського, 90/40 

1192 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

65.  Про передачу Кіровоградському професійному ліцею 
побутового обслуговування земельної ділянки по    
вул. Декабристів, 3 

1193 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

66.  Про передачу Комунальному підприємству по 
управлінню будинками Кіровоградської обласної ради 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 51 

1194 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

67.  Про передачу дошкільному навчальному закладу 
(ясла-садок ) № 28 „Зірочка” земельної ділянки по      
просп. Комуністичному, 8-а 

1195 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

68.  Про передачу Державному підприємству 
обслуговування повітряного руху України земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 1 

1293 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

69.  Про надання Абрамовичу М.Г. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Нижній (напроти житлового 
будинку № 1) 

1196 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

70.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 3-а 
 

1197 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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71.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 66 

1198 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

72.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 66/44 

1199 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

73.  Про надання Березовській Т.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Аерофлотській, 17-б 

1200 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

74.  Про надання Бойко Г.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Мелітопольській, 63 

1201 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

75.  Про надання Бондарь Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3 

1202 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

76.  Про надання Бордюжі І.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бєляєва, 12 

1203 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

77.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Київській, 11/3 

1204 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

78.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Микитенка, 25 (в оренду на 10 років, 
0,016 га) 

1205 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

79.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Микитенка, 25 (в оренду на 25 років, 
0,0421 га) 

1206 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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80.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пляжевій, 1 

1207 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

81.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на площі Дружби народів, 1 

1208 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

82.  Про надання Глущак М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова, 48/149 

1209 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

83.  Про надання Донцовій А.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Профспілковій, 22-а 

1210 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

84.  Про надання Єреміній Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 
житлового будинку № 3) 

1211 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

85.  Про надання Загребельній Т.Е. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Повітрянофлотській, 2 

1212 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

86.  Про надання Запотоцькому Г.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Червоногвардійській (біля 
будинку № 11) 

1213 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

87.  Про надання Зеленській В.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського (напроти будинку № 54) 

1214 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

88.  Про надання Іваніщевій О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Калініна, 13 

1215 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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89.  Про надання Кієнко Т.П. та Гречусі М.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки по             
вул. Пашутінській, 32 

1216 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

90.  Про надання Кіяшко Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Мотокросному, 59 

1217 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

91.  Про надання Ковальову Л.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп.1 

1218 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

92.  Про надання Коломійцю С.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність по вул. Слави, 4 

1219 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

93.  Про надання Колосу Ю.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 49-а 

1220 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

94.  Про надання Кондратюк З.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 79 

1221 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

95.  Про надання Коряці В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Смоленській, 2 

1222 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

96.  Про надання Кривошеї О.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова, 44 

1223 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

97.  Про надання Криці Ю.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Луговому (біля будинку № 8) 
 

1224 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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98.  Про надання Кушніру Д.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Балтійській, 55 

1225 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

99.  Про надання Лізункову О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Іжакевича 

1226 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

100. Про надання Макарицькій О.С. та Олійник Т.А. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Лісному, 38 

1227 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

101. Про надання Малишку В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинків            
№№ 27-31) 

1228 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

102. Про надання Михайленку П.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Ванди Василевської, 45 

1229 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

103. Про надання Панову В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 19) 

1230 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

104. Про надання Поліварі О.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маріупольській, 2-б 

1231 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

105. Про надання Полозу О.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Карусельній, 7 

1232 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

106. Про надання Пономаренко Г.К. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Луговому (біля будинку № 8) 
 

1233 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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107. Про надання Рескаленко В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Євгена Маланюка, 26 

1234 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

108. Про надання Студніковій Т.М. та Студнікову О.О. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Архітектора 
Достоєвського, 1-а 

1235 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

109. Про надання Солонченку В.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 9-в 

1236 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

110. Про надання Тимчишину П.Ю. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 
житлового будинку № 3) 

1237 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

111. Про надання Шпаркому С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нейгауза (біля будинку № 30) 

1238 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

112. Про надання Щербакову Д.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Повітрянофлотській (у дворі 
житлового будинку № 55) 

1239 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

113. Про надання Щербакову О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 
будинку № 18) 

1240 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

114. Про надання Яровому А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 
житлового будинку № 18/14) 
 

1241 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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115. Про надання Кіровоградському професійному ліцею 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по                                  
вул. Червонозорівській, 21-а 

1242 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

116. Про надання ПП "Дельта-сервіс" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

1243 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

117. Про надання ТОВ "Поліграфічні послуги" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 
31/36 

1244 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

118. Про надання Комунальному підприємству 
"Кіровоградські ринки" дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному (між будинками  № 23   
та № 25) 

1245 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

119. Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх 
справ України в Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Косокутному 

1246 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

120. Про надання релігійній громаді (парафії) на честь 
Преподобного Сергія Радонезького Кіровоградської 
єпархії Української Православної Церкви 
м.Кіровограда дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 22) 

1329 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

121. Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 81 
 
 

1247 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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122. Про передачу Вербовій В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 13/1 

1248 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

123. Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної 
ділянки по вул. Колгоспній, 18 

1249 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

124. Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної 
ділянки по вул. Чайковського, 13/119 

1250 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

125. Про передачу ФОП Гринчаку В.В., Гололобовій Т.П., 
Кочевіновій О.О., Назаровій Р.Л., Янчуковій Л.В. в 
оренду земельної ділянки по вул. Дворцовій, 22-а 

1251 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

126. Про передачу ФОП Заболотній В.М. в оренду 
земельної ділянки по вул. Волкова, 11, корп. 1 

1252 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

127. Про передачу Козловській Л.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 34/32 

1253 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
128. Про передачу Недовоз К.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Маршала Конєва, 9 
1254 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
129. Про передачу Рувінштейну О.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27 
1255 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
130. Про передачу Рувінштейну Р.Л. в оренду земельної 

ділянки по вул. 50 років Жовтня, 27 
1256 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
131. Про передачу Сидоренку Ю.Г. в оренду земельної 

ділянки по вул. Миру, 17-б 
1257 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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132. Про передачу Тімоніній Т.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 70 

1258 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

133. Про передачу ФОП Тулянцеву О.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 7 

1259 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

134. Про передачу ФОП Ходюкову В.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-п 

1260 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

135. Про передачу Янковській Н.М., Янковській Д.В.,  
Каверіній А.А. в оренду земельної ділянки по              
просп. Правди, 12 

1261 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

136. Про передачу ПАТ ,,Райффайзен Банк Аваль” в оренду 
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 2 

1262 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

137. Про передачу ТОВ „Кіровоградський комбікормовий 
завод” в оренду земельної ділянки по                     
просп. Інженерів, 10-а 

1263 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

138. Про передачу ПП "П-Медея" земельної ділянки по  
вул. Волкова, 28, корп. 1 

1264 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
139. Про передачу ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань” в оренду 

земельної ділянки по вул. Поповича, 7-б 
1265 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
140. Про передачу ПП ПВФ "Ацинус" в оренду земельної 

ділянки по вул. Волкова, 11-в 
1266 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
141. Про передачу ТОВ "Рустель" в оренду земельної 

ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 208 
1267 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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142. Про передачу ТОВ "Рустель" в оренду земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 2-а 

1268 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
143. Про передачу ТОВ "Катков К" в оренду земельної 

ділянки по просп. Промисловому, 9 
1269 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
144. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 1270 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
145. Про поновлення договору оренди земельної ділянки 

(Драці Н.М.) 
1330 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
146. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок та 

Державних актів на право постійного користування 
землею 

1271 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
147. Про розірвання договору оренди земельної ділянки та 

Державного акту на право постійного користування 
землею 

1157 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
148. Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 

вул. Куроп’ятникова, 21 
1272 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
149. Про розірвання договору оренди земельної ділянки по 

вул. Луначарського, 21 
1273 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

150. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради 

1274 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

151. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 06.11.08 № 1570 („ Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Жовтневої 
революції (біля магазину „ Візит”)  

1275 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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152. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 21.09.10 № 3933 („ Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок”)  

1276 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

153. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.01.11 № 144 („ Про надання Лопатіній О.П. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 62”) 

1277 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

154. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.10.11 № 880 („ Про надання дозволу на 
розміщення тимчасових споруд торговельного призначення 
суб’єктам господарювання”)  

1316 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

155. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 14.09.11 № 797 („ Про передачу Смертіну О.М. 
безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги 
(біля житлового будинку № 12, корп. 1”)  

1139 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

156. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.09.10 № 3834 („ Про передачу Кіровоградській 
регіональній торгово-промисловій палаті в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 79-а”)  

1148 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

157. Про затвердження Програми соціальної підтримки, 
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді           
м. Кіровограда на 2012 рік 

1333 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру  

158. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради 
та її виконавчого комітету, виконавчих органів 
Кіровоградської міської ради” 

1338 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління  

 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


