
        Додаток до рішення 
        Кіровоградської міської ради 
        від 28 лютого 2012 року 
        № 1298 
 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 
 

 від 17 грудня 2010 року 
 № 41 „Про затвердження Положення про помічника-консультанта 

депутата Кіровоградської міської ради”;  
 № 42 „Про затвердження графіків прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради в громадських приймальнях 
депутатів та приймальнях політичних партій”;  

№ 46 „Про затвердження плану діяльності Кіровоградської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік”; 

 № 47 „Про хід виконання рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 25 травня 2010 року № 458 „Про заходи щодо 
підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий 
період 2010/2011 року”. 

  
 від 29 грудня 2010  року 

№ 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”.  
  
 від 27 січня 2011 року 

№ 75 „Про затвердження перспективного плану роботи Кіровоградської 
міської ради на 2011 рік”; 

№ 82 „Про затвердження Програми забезпечення умов діяльності 
депутатів Кіровоградської міської ради шостого скликання на  
2011 рік”; 

№ 84 „Про затвердження Програми медико – соціального забезпечення 
пільгових та соціально незахищених верств населення                            
м. Кіровограда на 2011 рік”; 

№ 85 „Про затвердження Міської цільової програми „Реабілітація дітей – 
інвалідів м. Кіровограда” на 2011 рік”; 

№ 87 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
галузі охорони здоров”я на 2011 рік”; 

 № 88 „Про затвердження Програми фінансового забезпечення 
відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в                      
м. Кіровограді на 2011 рік”; 
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№ 89 „Про затвердження Програми підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 
виконавчих органів та депутатів Кіровоградської міської ради на 
2011 рік”; 

№ 90 „Про затвердження Програми управління у сфері містобудування 
та архітектури на 2011 рік”; 

№ 91 „Про затвердження Програми розвитку культури та туризму в              
м. Кіровограді на 2011 рік”; 

 № 92 „Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям 
та ліквідації їх наслідків на 2011 рік”; 

№ 93 „Про затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та 
становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на  2011 рік”; 

№ 94 „Про затвердження Комплексної програми діяльності 
Кіровоградської міської дружини на 2011 рік”; 

№ 95 „Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на         
2011 рік”; 

 № 97 „Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту 
в м. Кіровограді на 2011 рік”; 

№ 98 „Про затвердження Програми розвитку житлово – комунального 
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2011 рік”; 

 № 99 „Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту 
доріг та експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 
2011 рік”; 

№ 100 „Про затвердження програми „Молодь Кіровограда” на 2011 рік”; 
№ 101 „Про затвердження Міської цільової соціальної програми 

реформування системи закладів для дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2011 рік”; 

№ 102 „Про затвердження Міської програми підтримки сімей на                   
2011 рік”; 

№ 103 „Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення 
дітей на 2011 рік”;  

№ 104 „Про затвердження Програми розвитку сфери торгівлі, 
ресторанного господарства та побутового обслуговування 
населення міста Кіровограда на 2011 рік”; 

№ 105 „Про затвердження Програми підтримки дітей – сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на 2011 рік”; 

№ 106 „Про затвердження Програми Представництва Асоціації міст 
Кіровоградської області та Кіровоградського регіонального 
відділення Асоціації міст України на 2011 рік”; 

№ 107 „Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв”язку у м. Кіровограді на 2011 рік”; 

№ 108 „Про затвердження Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення на 2011 рік”;  
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№ 109 „Про затвердження Програми реалізації вимог Закону України 
„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” на            
2011 рік”; 

№ 110 „Про затвердження Програми економічної підтримки засобів 
масової інформації міста Кіровограда на 2011 рік”; 

№ 111 „Про затвердження Програми розвитку комп”ютеризації 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради на 2011 рік”; 

№ 112 „Про затвердження Програми управління комунальним майном на 
2011 рік”; 

№ 113 „Про затвердження Програми інвестиційної діяльності                        
м. Кіровограда на 2011 рік”; 

№ 115 „Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні 
напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року” 
обласної програми „Центральний регіон  - 2015”; 

№ 116 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
міста Кіровограда на 2011 рік”;  

№ 117 „Про встановлення місцевих податків і зборів”; 
№ 118 „Про звільнення від сплати державного мита”; 
№ 175 „Про передачу ФОП Лопатіній О.П. в оренду земельної ділянки по 

вул. Карла Маркса, 62”; 
№ 180 „Про передачу Тебякіній А.М. в оренду земельної ділянки по                  

вул. Жовтневої революції, 37/16”; 
№ 188 „Про звільнення від сплати земельного податку на 2011 рік у 

частині, що надходить до міського бюджету”. 
  
 від 24 лютого 2011 року 

№ 192 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 

№ 195 „Про звіт щодо проведення аудиту діяльності управління 
земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради за період з  1 березня 
2006 року по 31 жовтня 2010 року”; 

№ 197 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від             
27 січня 2011 року № 98”; 

№ 198 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від              
27 січня 2011 року № 99”; 

№ 200 „Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики 
виконавчими органами Кіровоградської міської ради у 2010 році”;  

№ 202 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                
29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”; 

№ 207 „Про внесення змін до статутів начальних закладів міста”; 
№ 230 „Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово – 

комунальними послугами інвалідів І і ІІ груп по зору”; 
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№ 231 „Про звільнення на 50 % від оплати за користування житлово –
комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 
загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці 
Афганістан”; 

№ 236 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 246 „Про поновлення ФОП Адамову В.В. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 30”; 

№ 257 „Про передачу Швець Н.В. в оренду земельної ділянки по проїзду 
Аджамському, 7”; 

№ 294 „Про передачу ПВНЗ „КІРУЕ” в оренду земельної ділянки на 
площі Дружби народів, 8”; 

№ 297 „Про передачу громадській організації власників „Озерний” в 
оренду земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”. 

  
 від 29 березня 2011 року 

№ 312 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від            
29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”; 

№ 313 „Про перерозподіл бюджетних призначень”; 
№ 314 „Про внесення змін до додатків 2, 3, 5 до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет 
на 2011 рік”; 

№ 322 „Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на 50 відсотків від 
абонентської плати за користування квартирними телефонами”; 

№ 415 „Про поновлення ФОП Єгоян О.В. договору оренди земельних 
ділянок”; 

№ 419 „Про поновлення ФОП Стародуб В.О. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18”; 

№ 420 „Про поновлення Яковлєву В.В. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Комарова, 27/21”. 

  
 від 31 березня 2011 року 

№ 428 „Про передачу Васильєвій І.Є. в оренду земельної ділянки по             
вул. Добровольського, 2”; 

№ 434 „Про передачу Матошиній І.А. в оренду земельної ділянки по           
вул. Шевченка, 48”. 

  
 від 28 квітня 2011 року 

№ 464 „Про виконання міського бюджету за перший квартал  2011 року”; 
№ 465 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”; 
№ 466 „Про згоду на централізоване перерахування деяких субвенцій з 

державного бюджету”; 
№ 467 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  

27 січня 2011 року № 99”; 
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№ 472 „Про стан виконання Програми зайнятості населення м. 
Кіровограда на 2010–2011 роки”;  

№ 484 „Про звільнення ОКВП „Дніпро – Кіровоград” від сплати 
земельного податку на 2011 рік”. 

  
 від 31 травня 2011 року 

№ 557 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 

№ 564 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   
від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”; 

№ 572 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради            
від 27 січня 2011 року № 98”; 

№ 574 „Про продаж об’єктів відумерлої спадщини”; 
№ 589 „Про заборону руху автомобільного транспорту”. 

  
 від 30 червня 2011 року 

№ 623 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 624 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Михальонка С.А.”; 
№ 626 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення місцевих податків 
і зборів”; 

№ 630 „Про санітарно-технічний та протиепідемічний стан громадських 
колодязів, розміщених на території  м. Кіровограда”; 

№ 631 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 632 „Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку 
на 2011 рік”; 

№ 633 „Про внесення змін до додатків 2,3,5 до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет 
на 2011 рік”; 

№ 634 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
27 січня 2011 року № 98”; 

№ 635 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
27 січня 2011 року № 99”; 

№ 636 „Про визначення напрямку використання грошової премії 
обласного конкурсу „Населений пункт Кіровоградської області 
найкращого благоустрою”; 

№ 641 „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”; 

№ 642 „Про надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм 
суб’єкту господарювання ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань”; 
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№ 643 „Про продаж ТОВ „Екселент-Техно” земельної ділянки по               
вул. Преображенській, 7-а”;  

№ 644 „Про продаж ТОВ „Композиція” земельної ділянки по   
вул. Преображенській, 7”;  

№ 645 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 2/30”; 

№ 646 „Про надання дозволу на проведення експертних грошових оцінок 
земельних ділянок по вул. Пацаєва, 19”; 

№ 647 „Про відмову в продажу земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинку № 26)”; 

№ 648 „Про затвердження земельної ділянки по  
просп. Університетському (біля зупинки ЗАТ „Креатив”), право 
оренди на яку набувається на аукціоні”;    

№ 649 „Про затвердження земельної ділянки по  
просп. Університетському (біля будинку № 29), право оренди на 
яку набувається на аукціоні”; 

№ 650 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 
33/32, право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 651 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда 
(біля будинку № 30, корп. 1), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 652 „Про звільнення від орендної плати ДП „Кіровоградтепло” ТОВ 
„ЦНТІ УНГА”; 

№ 653 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 654 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 655 „Про передачу Мамченку А.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Залізничній 1-й”; 

№ 656 „Про передачу Миронюку В.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 40)”; 

№ 657 „Про передачу Середі О.В. земельної ділянки по                                   
вул. Кропивницького, 81”; 

№ 658 „Про передачу Деркаченку Г.А. земельної ділянки по                 
пров. Тракторному”; 

№ 659 „Про передачу Білецькому І.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Алтайському, 18”; 

№ 660 „Про передачу Габелку О.В. земельної ділянки по                                  
пров. Олексіївському (між будинками № 31-а та № 31)”; 

№ 661 „Про передачу Суяровій Г.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Будівельників, 15-а”; 

№ 662 „Про передачу Дуйку О.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Яновського (між будинками № 157 та №159)”; 

№ 664 „Про передачу у власність земельної ділянки   Комарніцькій З.М. в 
садовому товаристві „Тюльпан”; 
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№ 665 „Про передачу Вітряченку Л.Б. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Колгоспній, 18”; 

№ 666 „Про передачу Тюренковій А.І. у власність земельної ділянки по 
вул. В’ячеслава Чорновола (біля житлового  будинку № 12/4)”; 

№ 667 „Про передачу Гребінчуку М.В. у власність земельної ділянки по 
вул. Мотокросній (біля будинку № 75)”; 

№ 668 „Про передачу Золотарьову А.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Комунальній, 1”; 

№ 669 „Про передачу Череднику І.К. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Леніна (у дворі житлового будинку № 48)”; 

№ 670 „Про передачу Владову І.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. 20 років Міліції, 14”; 

№ 671 „Про передачу Дроку Г.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Єгорова (у дворі житлового будинку № 26)”; 

№ 672 „Про передачу Тарасенко Т.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового будинку    
№ 27, корп.3)”; 

№ 673 „Про передачу Костенко О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 4”; 

№ 674 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок по             
вул. Сухомлинського”; 

№ 675 „Про передачу Кожухару С.В. земельної ділянки по                            
вул. Омській, 1/48”; 

№ 676 „Про надання Манзюк І.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Черкаській, 9”; 

№ 677 „Про надання Вакуліній С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 6)”; 

№ 678 „Про надання дозволів на розроблення громадянам міста технічних 
документацій із землеустрою та внесення змін до рішень 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету”; 

№ 679 „Про надання Порхун О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Глибка, 7/17”; 

№ 680 „Про надання Борщ Н.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
пров. Об’ їзному, 34”; 

№ 681 „Про надання кооперативу „Автолюбитель № 3” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки”; 

№ 682 „Про надання Ткачуку В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кірова 
(біля житлового будинку № 1)”;  
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№ 683 „Про надання управлінню Пенсійного фонду України в 
Кіровоградському районі дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               
вул. Дарвіна, 29”; 

№ 684 „Про надання ТОВ ПТП „МОДУЛЬ-СЕРВІС” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок”;   

№ 685 „Про надання ТОВ „Єдина система” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Валентини Терешкової, 219”; 

№ 686 „Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх справ України 
в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
просп. Університетському (біля будинку № 25)”; 

№ 687 „Про надання Андреєвій Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      
вул. Кропивницького (у дворі будинку № 4)”; 

№ 688 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Чайковського, 13/119”; 

№ 689 „Про надання Поставнюку О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 4)”; 

№ 690 „Про надання Куриленку Д.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
вул. Кірова, 9”; 

№ 691 „Про надання ТОВ „Виробничо-комерційний центр ОЛЕУМ” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок”; 

№ 692 „Про надання Смолію П.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)”; 

№ 693 „Про надання Прокопчук Л.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Парковій 
(біля будинку № 14)”; 

№ 694 „Про надання Прокопчук А.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по вул. Парковій 
(біля будинку № 12)”; 

№ 695 „Про надання Недовоз К.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Маршала 
Конєва, 9”; 

№ 696 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Леніна, 4”; 
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№ 697 „Про надання Таран Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Криворізькій, 6-а”; 

№ 698 „Про надання Аколішнову В.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Яновського (біля будинку № 54)”; 

№ 699 „Про надання Корненку І.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. В’ячеслава Чорновола (у дворі будинку № 5/3)”; 

№ 700 „Про надання Шевченку Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Маршала Конєва (напроти ресторану „Торнадо”)”; 

№ 701 „Про надання Білоброву Г.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Сухумській (біля будинку № 8)”; 

№ 702 „Про надання Карленко М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Єгорова  
(у дворі будинку № 8)”; 

№ 703 „Про надання Чеботарьовій Г.О., Жушман Л.В., Панченку Д.А. та 
Шаміс В.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Омській, 2”; 

№ 704 „Про надання Баранніку М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Волкова 
(біля будинку № 20, корп.1)”; 

№ 705 „Про надання Педченко Т.А. та Сіговій Н.С. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Декабристів (біля будинку № 3)”; 

№ 706 „Про надання ФГ „Омельяненко” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Валентини Терешкової, 170”; 

№ 707 „Про надання Тарнавській О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      
вул. Шевченка, 98/12”; 

№ 708 „Про надання Управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Київській, 7”; 

№ 709 „Про надання Управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Колгоспній, 71/24”; 

№ 710 „Про надання Козуб А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Світлогорській 2-й, 23”; 
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№ 711 „Про надання Гозбенко В.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення частини земельної 
ділянки по вул. Баженова, 43”; 

№ 712 „Про надання Голованову А.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”; 

№ 713 „Про надання Кафедральному собору Різдва Пресвятої Богородиці 
Української Православної церкви Кіровоградської єпархії дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 74”; 

№ 714 „Про надання Кіровоградській релігійній громаді іудейського 
віросповідання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по  вул. Дзержинського, 90/40”;   

№ 715 „Про надання Зубченко О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 
вул. Набережній, 11”; 

№ 716 „Про надання Воленшчаку А.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Набережній, 13-а”; 

№ 718 „Про передачу ТОВ „Поліграфічні послуги” в оренду земельних 
ділянок”; 

№ 719 „Про передачу ФОП Філіпповій І.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1”; 

№ 720 „Про передачу ТОВ „ЖЕЛЕН І К” в оренду земельної ділянки по 
проїзду Підлісному, 2”; 

№ 721 „Про передачу ТОВ „ЄВРОСТЕНД” в оренду земельної ділянки по 
вул. Добровольського, 2”; 

№ 723 „Про передачу Бордюгу О.А. та Бордюг В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 7, корп. 2”; 

№ 725 „Про передачу ТОВ „АР ЕССЕТ” в оренду земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 26”; 

№ 726 „Про поновлення ФГ Моніча Р.В. договорів оренди земельних 
ділянок по вул. Мурманській, 29-к”; 

№ 727 „Про поновлення Щербак Л.О. договору оренди земельної ділянки 
по просп. Правди (на зупинці міського транспорту „Колгоспний 
ринок”)”; 

№ 729 „Про поновлення ФОП Гончаруку О.Б. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 11/11, корп. 3”; 

№ 730 „Про поновлення ФОП Богдановій Л.П. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Бєляєва”; 

№ 739 „Про надання Кривоносу І.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса (біля житлового будинку № 10-а)”. 
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 від 14 вересня 2011 року 
№ 741 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 743 „Про внесення змін до Графіка прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.12.10  
№ 42”; 

№ 747 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 16.06.11                      
№ 2-3915 вих-11 на рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14.04.10 № 319”; 

№ 748 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 01.07.11                                      
№ 2-4300 вих-11 на рішення Кіровоградської міської ради від                  
17 грудня 2010 року № 36”; 

№ 749 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 грудня 2010 року № 36”; 

№ 751 „Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста 
Кіровограда”; 

№ 753 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                            
від 29 грудня 2010 року № 67 “Про міський бюджет  на 2011 рік”; 

№ 754 „Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів 
управління капітального будівництва”; 

№ 756 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від       
16 жовтня 2008 року № 1311”; 

№ 758 „Про перейменування навчальних закладів”; 
№ 761 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”; 
№ 762 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 27 січня 2011 року № 95”; 
№ 764 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  

27 січня 2011 року № 99”; 
№ 765 „Про згоду на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м. Кіровограда житлового будинку № 16/17 по                   
вул. Космонавта Попова”; 

№ 766 „Про визнання таким, що втратив чинність, розділу 12 Правил 
благоустрою м. Кіровограда”; 

№ 767 „Про затвердження проекту „Реконструкція та модернізація 
системи зовнішнього освітлення вулиці Карла Маркса  міста 
Кіровограда”; 

№ 768 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда вуличних 
водопровідних мереж житлового масиву с. Соколівського”; 

№ 770 „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”; 
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№ 773 „Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди 
торговельного призначення суб’єкту господарювання              
Масловській Н.В.”; 

№ 774 „Про попереднє погодження місця розміщення тимчасових споруд 
торговельного призначення суб’єкту господарювання ТОВ 
“Соколівський м’ясокомбінат “Українські ковбаси”; 

№ 775 „Про попереднє погодження місця розміщення тимчасової споруди 
торговельного призначення суб’єкту господарювання           
Котовій Ю.В.”; 

№ 776 „Про попереднє погодження місця розміщення тимчасових споруд 
торговельного призначення суб’єктам господарювання”; 

№ 778 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
по вул. Шевченка, 38”; 

№ 779 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 
(біля будинку № 27), право оренди на яку набувається на аукціоні”;  

№ 780 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Жовтневої революції 
(на зупинці громадського транспорту), право оренди на яку 
набувається на аукціоні”; 

№ 782 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля 
будинку № 8, корп. 1), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 

№ 784 „Про передачу Березоловій Т.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Бєляєва (напроти житлового будинку № 4,              
корп. 4)”; 

№ 786 „Про передачу Великороду О.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Короленка (в районі автодрому)”; 

№ 787 „Про передачу Грищенко В.С. земельної ділянки по                           
вул. Автолюбителів (біля автокооперативу № 2)”; 

№ 788 „Про передачу Дарій К.Л. у власність земельної ділянки по                
вул. Краснопресненській (біля житлового будинку № 2-в)”; 

№ 789 „Про передачу Дризі Л.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Філатова, 72”; 

№ 790 „Про передачу Дубовому О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Крутому, 18/3”; 

№ 791 „Про передачу Коваленко Є.О. у власність земельної ділянки по 
пров. Санаторному 1-му, 18”; 

№ 792 „Про передачу Костенко К.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Художника Ярошенка”; 

№ 793 „Про передачу Медведєвій В.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Куйбишева”; 

№ 794 „Про передачу Мирошниченку В.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 12)”; 

№ 795 „Про передачу Орлову А.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Володарського (біля будинку № 68)”; 
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№ 796 „Про передачу Причислому С.І. у власність земельної ділянки по 
пров. Миргородському, 11”; 

№ 797 „Про передачу Смертіну О.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по просп. Перемоги (біля житлового будинку № 12,               
корп. 1)”; 

№ 798 „Про передачу Соловйовій Н.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі будинку № 22)”; 

№ 799 „Про передачу Тарасенку О.І. у власність земельної ділянки по 
пров. Миргородському, 11”; 

№ 800 „Про передачу Тихомирову Б.В. та Шаповаловій В.Ф. безоплатно у 
власність земельних ділянок по  вул. Куйбишева”; 

№ 801 „Про передачу Управлінню Служби безпеки України у 
Кіровоградській області земельної ділянки по вул. Маршала 
Конєва, 29”; 

№ 802 „Про передачу Управлінню Служби безпеки України у 
Кіровоградській області земельної ділянки по вул. Колгоспній, 
71/24”; 

№ 803 „Про передачу у власність земельних ділянок по           
вул. Добровольського (біля житлового будинку № 15)”; 

№ 804 „Про передачу у власність земельних ділянок Павелко Е.Л. та 
Павелко І.Л.”; 

№ 805 „Про надання Бахмач Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 81/2”; 

№ 806 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 15”; 

№ 807 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 25/6”; 

№ 808 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Генерала 
Жадова, 23, корп. 3”; 

№ 809 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Генерала 
Родимцева, 100”; 

№ 810 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по      
вул. Короленка, 38”; 

№ 811 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Короленка, 58/12”; 

№ 812 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки по                         
вул. Пацаєва, 8, корп. 1”; 
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№ 813 „Про надання Бородіній К.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Яновського, 62”; 

№ 814 „Про надання Бур’яновій Т.В. та Бур’янову К.В. дозволу  на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки безоплатно у власність по   пров. Степовому, 31”; 

№ 815 „Про надання Голобородько Т.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
туп. Рибальському, 2-д”; 

№ 816 „Про надання Завіні Р.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки в СТ “Тюльпан”; 

№ 817 „Про надання ФОП Загребельному К.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Шевченка, 16”; 

№ 818 „Про надання ФОП Засікану О.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по просп. 
Комуністичному, 22/12”; 

№ 819 „Про надання Колос В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки”; 

№ 820 „Про надання Краснову І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   вул. 50 років 
Жовтня, 32/25”; 

№ 821 „Про надання Левченку Д.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Полтавській, 81”; 

№ 822 „Про надання Манжулу П.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Жовтневої революції, 37/16”; 

№ 823 „Про надання Мітєвій Т.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Жовтневої революції, 1”; 

№ 824 „Про надання Сидоренку Ю.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Миру, 17-б”; 

№ 825 „Про надання Стефановій В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                  
вул. Котовського, 53”; 

№ 826 „Про надання Чернявській Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
пров. Горохова, 11, 13”; 

№ 827 „Про надання Шуцькому Д.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров.Пожарського (біля будинку № 5)”; 
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№ 828 „Про надання ПП ПВФ “Ацинус” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Фортечному, 19-а”; 

№ 829 „Про надання ПАТ “Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 
Кіровограду”; 

№ 830 „Про надання КП “ПВК Геркон” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда, 16, корп. 1”; 

№ 831 „Про надання ТОВ “Епсілон” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 17/10”; 

№ 832 „Про надання ПП у формі ТОВ “Кіровоград-Нафта” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Мурманській, 39-а”; 

№ 833 „Про надання ПП “Петроліум-сервіс” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             
вул. Дзержинського, 47”; 

№ 834 „Про надання ТОВ “НОВЕЛ-ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             
вул. Мурманській, 39-в”; 

№ 835 „Про передачу Акімову Є.Г. в оренду земельної ділянки по               
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 

№ 836 „Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної ділянки по            
вул. Валентини Терешкової, 106/25”; 

№ 839 „Про передачу Логвіній Т.О. в оренду земельної ділянки по    
вул. Короленка, 2”; 

№ 843 „Про передачу ПП “Агротехінвест ЮГ” в оренду земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 166-а”; 

№ 844 „Про передачу ТОВ “Слов’яни-Кіровоград” в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1”; 

№ 850 „Про надання одноразової грошової допомоги”. 
  
 від 27 жовтня 2011 року 

№ 852 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 856 „Про збільшення бюджетних призначень на оплату праці                               

з нарахуваннями”; 
№ 857 „Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів 

управління капітального будівництва”; 
№ 858 „Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі об’єктів”; 
№ 859 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від        

27 січня 2011 року № 99”; 
№ 862 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет                         
на 2011 рік”; 
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№ 865 „Про перейменування вулиць Карла Маркса, Леніна,  
Володарського та Поперечної 2-ї”; 

№ 867 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам                     
міста Кіровограда”; 

№ 869 „Про внесення змін та доповнень до Основних заходів по реалізації 
Програми розвитку малого підприємництва у  м. Кіровограді на 
2011-2012 роки, затверджених рішенням Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 № 114”; 

№ 870 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
27 січня 2011 року № 92”; 

№ 872 „Про розгляд протесту в.о. прокурора м. Кіровограда від 17.12.10 
№ 5-4898 вих-10 на рішення Кіровоградської міської ради від 
25.12.07 № 400 „Про застосування Методики розрахунку і порядку 
використання плати за оренду державного майна”; 

№ 873 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття  до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда вартості 
виконаних робіт по реконструкції фасадних газопроводів”; 

№ 874 „Про прийняття до комунальної власності”; 
№ 875 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від     

27 січня 2011 року № 78, від 24 лютого 2011 року № 223”; 
№ 878 „Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди 

торговельного призначення суб’єкту господарювання 
Миргородському М.Г.”; 

№ 879 „Про попереднє погодження місця розміщення тимчасових споруд 
торговельного призначення суб’єкту господарювання                            
ПП „Отінум”; 

№ 880 „Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд 
торговельного призначення суб’єктам господарювання”; 

№ 881 „Про надання дозволу на розміщення тимчасової споруди 
торговельного призначення суб’єкту господарювання                 
Котовій Ю.В.”; 

№ 882 „Про надання дозволу на розміщення тимчасових споруд 
торговельного призначення суб’єкту господарювання ТОВ 
„Соколівський м’ясокомбінат „Українські ковбаси”; 

№ 883 „Про продаж ЗАТ “ГІДРОСИЛА ГРУП” земельної ділянки по         
вул. Пацаєва, 19”; 

№ 884 „Про продаж ФОП Шарпінському А.А. земельної ділянки по           
вул. Пашутінській, 57”; 

№ 885 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
по пров. Декабристів, 5”; 

№ 886 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 

№ 887 „Про затвердження земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 
право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
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№ 888 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 166, право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 889 „Про затвердження земельної ділянки по  вул. Олександрійське 
шосе, право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 890 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по                
вул. Героїв Сталінграда, 33/32”; 

№ 891 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по              
вул. Добровольського (біля будинку № 20)”; 

№ 892 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по               
вул. Добровольського (біля будинку № 20)”; 

№ 893 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по           
просп. Університетському (біля будинку № 29)”; 

№ 894 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по          
вул. Медведєва (біля входу до запасного поля „Червона зірка”)”; 

№ 895 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по           
просп. Університетському (біля зупинки ЗАТ „Креатив”)”; 

№ 896 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по                 
вул. Героїв Сталінграда (біля будинку № 30, корп. 1)”; 

№ 897 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по               
вул. Космонавта Попова (біля 5-ї поліклініки)”; 

№ 898 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 899 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах”; 

№ 903 „Про передачу Герасимовій О.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 1)”; 

№ 904 „Про передачу Громовому М.П. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні)”; 

№ 905 „Про передачу Голуб Г.В. у власність земельної ділянки по               
вул. Гоголя, 95/46”; 

№ 906 „Про передачу Давидову М.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Карла Маркса (у дворі житлового будинку № 20)”; 

№ 907 „Про передачу Давиденко О.В. та Барановській Л.Д. безоплатно у 
власність земельних ділянок”; 

№ 908 „Про передачу Зубрьовій В.Ю. у власність земельної ділянки по 
вул. Володарського (у дворі житлового будинку № 12-а)”; 
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№ 909 „Про передачу Зеленохат О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Декабристів (у дворі житлового будинку                        
№ 21/54)”; 

№ 910 „Про передачу Дрезналю Г.Є. безоплатно у власність земельної 
ділянки на розі вулиць Єгорова та Червоногвардійської (біля 
будинку № 29/33)”; 

№ 911 „Про передачу Полтавському Є.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі будинку             
№ 22, корп. 2)”; 

№ 912 „Про передачу Златопольському Ф.Й., Довжуку С.О.,              
Трубачову В.К. безоплатно у власність земельних ділянок по             
вул. Нахімова (біля автокооперативу “Дружба”)”; 

№ 913 „Про передачу Рощину С.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 64)”; 

№ 914 „Про передачу Мошнягулу А.В. у власність земельної ділянки по 
вул. Червоногвардійській, 2-г”; 

№ 915 „Про передачу Хромею Є.М. земельної ділянки по  вул. Жовтневої 
революції (біля будинку № 17)”; 

№ 916 „Про передачу Лопаті В.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі житлового будинку          
№ 4)”; 

№ 917 „Про передачу Кафедральному собору Різдва Пресвятої 
Богородиці Української Православної церкви Кіровоградської 
єпархії земельної ділянки по вул. Карла Маркса, 74”; 

№ 918 „Про передачу Корякіну О.Д. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Дагестанському (біля будинку № 26)”; 

№ 919 „Про передачу Стрижеус В.Д. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Санаторному, 16/1”; 

№ 920 „Про передачу Очеретнюк О.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Далекосхідній, 109/173”; 

№ 921 „Про передачу Порхун О.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Глибка, 7/17”; 

№ 922 „Про передачу Чорнобривець О.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Васнецова”; 

№ 923 „Про передачу Чорнобривцю В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пугачова, 14”; 

№ 924 „Про передачу громадянам безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Єгорова (біля будинку № 40)”; 

№ 925 „Про передачу Гаврилову В.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (у дворі житлового будинку                  
№ 27)”; 

№ 926 „Про передачу Яковлєву І.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Перемоги, 15”; 

№ 927 „Про передачу УКБ Кіровоградської міської ради земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (позиція № 36)”; 
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№ 928 „Про передачу Державній льотній академії України земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 8-а”; 

№ 929 „Про надання Войнову О.О. та Войновій Л.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Мотокросному, 47”; 

№ 930 „Про надання Войновій О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                   
пров. Мотокросному, 57”; 

№ 931 „Про надання Гаврисенко Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку № 14/2)”; 

№ 932 „Про надання Довгому В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Башкирській”; 

№ 933 „Про надання Маркіну О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Башкирській (у дворі будинку № 3-б біля котельні)”; 

№ 934 „Про надання Матяху В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність по 
вул. Гагаріна (біля житлового будинку № 12)”; 

№ 935 „Про надання Маркіній Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 177”; 

№ 936 „Про надання Ніколаєнку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Дзержинського (у дворі житлового будинку № 96-б)”; 

№ 937 „Про надання Пасинок Н.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 177”; 

№ 938 „Про надання Савченко М.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  по вул. Героїв 
Сталінграда (напроти будинку № 28/2)”; 

№ 939 „Про надання Сивому П.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)”; 

№ 940 „Про надання Цимбалу В.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Володарського (у дворі житлового будинку № 55/77)”; 

№ 941 „Про надання Шолуху Г.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Волкова 
(біля тролейбусного ДЕПО)”; 

№ 942 „Про надання Завгородньому В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20)”; 
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№ 943 „Про надання Завгородньому Є.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20)”; 

№ 944 „Про надання Абрамовичу С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Новоросійській, 51”; 

№ 945 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Кірова, 9”; 

№ 946 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                      
вул. Варшавській, 89-а”; 

№ 947 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Короленка, 38”; 

№ 948 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                               
вул. Преображенській, 107”; 

№ 949 „Про надання Горбунову О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою шляхом зміни цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Парковій, 1-а”; 

№ 950 „Про надання Димитрович Т.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                 
вул. Яновського, 102”; 

№ 951 „Про надання Ковальову Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Володарського, 57-а”; 

№ 952 „Про надання ФОП Кравцову І.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 14”; 

№ 953 „Про надання Миронову О.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
вул. Тепличній”; 

№ 954 „Про надання Сидорову Ю.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 25/6”; 

№ 955 „Про надання Токар С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 9”; 

№ 956 „Про надання Чайці Р.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Генерала 
Родимцева, 106”; 

№ 957 „Про надання Чайці І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда, 16, корп. 1”; 
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№ 958 „Про надання Хайнацькому М.Р. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
пров. Училищному, 10”; 

№ 959 „Про надання ФОП Загребельному К.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 
вул. Бєляєва, 25, корп. 1”; 

№ 960 „Про надання КП „Трест зеленого господарства” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою з організації та встановлення 
меж території рекреаційного призначення парку „Молодіжний” на 
лівому березі річки Інгул”; 

№ 961 „Про надання ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Леніна, 31”; 

№ 962 „Про надання ПАТ „МААК „УРГА” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Короленка, 1”; 

№ 963 „Про надання Державному підприємству „Східний гірничо-
збагачувальний комбінат” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Сонячній, 34”; 

№ 964 „Про надання Дочірньому підприємству „Роднічок” КП „ЛіН” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 81”; 

№ 965 „Про надання ТОВ „Готель „Лондон”-Кіровоград” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 1-д”; 

№ 966 „Про надання ПП „ІНТЕЛТЕХ-ЛА” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Волкова, 3-в”; 

№ 967 „Про надання Державному підприємству обслуговування 
повітряного руху України дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Добровольського, 1”; 

№ 968 „Про надання релігійній громаді (парафії) на честь Почаївської 
ікони Божої Матері Кіровоградської єпархії УПЦ м. Кіровоград 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в парку  ім. 50-річчя Жовтня”; 

№ 969 „Про надання Дочірньому підприємству „Кіровоградський 
облавтодор” ПАТ „Державна акціонерна компанія „Автомобільні 
дороги України” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по                                            
вул. Генерала Родимцева, 102-а”; 

№ 970 „Про надання ТОВ „ОПУС ПЛЮС” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 173”; 
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№ 972 „Про передачу Линченку М.П. в оренду земельної ділянки по            
вул. Преображенській (біля житлового будинку № 6)”; 

№ 973 „Про передачу Андреєвій Т.Г. в оренду земельної ділянки по               
вул. Прирічній, 123-б”; 

№ 974 „Про передачу Бєловченку Г.Г. в оренду земельної ділянки по           
вул. Героїв Сталінграда, 6/13”; 

№ 980 „Про передачу Константінову Ф.Г. в оренду земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 15/18”; 

№ 982 „Про передачу Халмрадову О.А. в оренду земельної ділянки по 
вул. Героїв Сталінграда, 3-в”; 

№ 983 „Про передачу ТОВ НВФ “ЕКОЦЕНТР” в оренду земельної 
ділянки по вул. Аджамській, 29”; 

№ 987 „Про передачу ПрАТ “Полтавське хлібоприймальне підприємство” 
в оренду земельної ділянки по вул. Мурманській, 45”; 

№ 993 „Про передачу МП „КЕДР” у формі ТОВ в оренду земельної 
ділянки по вул. Євгена Маланюка, 19”; 

№ 1007 „Про продаж ТОВ “Будсервіс-Н” земельної ділянки по                       
вул. Шевченка, 38”. 

  
 від 29 листопада 2011 року 

№ 1010 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет на 2011 рік”. 

  
 від 7 грудня 2011 року 

№ 1012 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1017 „Про внесення змін та доповнень до графіків прийому виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій”; 

№ 1018 „Про затвердження нової редакції Статуту Кіровоградської міської 
централізованої бібліотечної системи”; 

№ 1019 „Про перерозподіл бюджетних призначень”; 
№ 1021 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет  на 2011 рік”; 
№ 1022 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  

27 січня 2011 року № 98”; 
№ 1023 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  

27 січня 2011 року № 99”; 
№ 1029 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”; 
№ 1032 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18”; 
№ 1033 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля будинку № 15/18), право оренди на яку набувається на 
аукціоні”; 
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№ 1035 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по шосе 
Олександрійському (поруч з комплексом „Малібу”)”; 

№ 1036 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”; 

№ 1037 „Про передачу Білоброву Г.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Сухумській (біля будинку № 8)”; 

№ 1038 „Про передачу Курці М.З. та Шеремету С.В. безоплатно у 
власність земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда (біля 
житлового будинку № 38)”; 

№ 1039 „Про передачу Кучеру Я.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля житлового будинку            
№ 72-а)”; 

№ 1040 „Про передачу Никифоренку О.Г. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Родниковій (біля житлового будинку № 77)”; 

№ 1041 „Про передачу Підковському Г.Б. та Гуту Р.Ю. безоплатно у 
власність земельних ділянок по вул. Радищева (біля                     
будинку № 29)”; 

№ 1042 „Про передачу Стахурській Г.Ф. у власність земельної ділянки по 
вул. Желябова, 37/47”; 

№ 1043 „Про передачу Головному управлінню Державного казначейства 
України у Кіровоградській області земельної ділянки по                   
вул. Великій Перспективній, 31”; 

№ 1044 „Про передачу Головному управлінню юстиції у Кіровоградській 
області земельної ділянки по  вул. Дворцовій, 6/7”; 

№ 1045 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності”; 

№ 1046 „Про надання Агапутовій Н.З. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
пров. Цеховому, 3”; 

№ 1047 „Про надання Албулі М.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки 
(напроти будинку по вул.. Нижній, 1)”; 

№ 1048 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Кропивницького, 6”; 

№ 1049 „Про надання Броземанн Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
вул. Гоголя, 85/6”; 

№ 1050 „Про надання Вовку С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. 50 років Жовтня (біля житлового будинку 24)”; 

№ 1051 „Про надання Добрянському І.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена 
Маланюка, 19”; 
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№ 1052 „Про надання Добрянському І.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Євгена 
Маланюка, 25”; 

№ 1053 „Про надання Доленку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Академіка Корольова, 28”; 

№ 1054 „Про надання Дудіній Л.К. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             
вул. Преображенській, 25”; 

№ 1055 „Про надання ФОП Заболотній В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
просп. Університетському, 17/2”; 

№ 1056 „Про надання Залозецькому О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
вул. Космонавта Попова, 11-б”; 

№ 1057 „Про надання Іванову С.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. В’ячеслава Чорновола (у дворі будинку № 16)”; 

№ 1058 „Про надання Ковальову Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Калініна, 18/35”; 

№ 1059 „Про надання Кучай О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Нижній, 12”; 

№ 1060 „Про надання ФОП Лозовій Н.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 13/1”; 

№ 1061 „Про надання Саласенко В.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Курчатова, 12”; 

№ 1062 „Про надання Тулянцеву О.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 7”; 

№ 1063 „Про надання Унгуряну О.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Донецькій 
(біля будинку № 10-а)”; 

№ 1064 „Про надання Івахну І.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кірова 
(біля житлового будинку № 49)”; 

№ 1065 „Про надання Івахно Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кірова 
(біля житлового будинку № 49)”; 

№ 1066 „Про надання Куліш Ю.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по           
вул. Повітрянофлотській (біля будинку № 55)”; 



 25

№ 1067 „Про надання Шилу А.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Арсенія 
Тарковського (біля будинку № 8)”; 

№ 1068 „Про надання громадянам дозволу на розроблення проекту 
землеустрою (шляхом зміни цільового призначення) щодо 
відведення земельної ділянки у власність по   
пров. Курінному, 58”; 

№ 1069 „Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок”; 

№ 1070 „Про надання управлінню освіти Кіровоградської міської ради 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок”; 

№ 1071 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (шляхом 
зміни цільового призначення) по вул. Великій Пермській (біля 
будинку № 7)”; 

№ 1072 „Про надання ТОВ „Ринок Престиж” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
просп. Інженерів, 10-б”; 

№ 1103 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 23.11.11 № 2-
8489 вих-11 на рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 22.09.08 № 1476”; 

№ 1106 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”;  
№ 1107 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах”. 

  
 від 20 грудня 2011 року 

№ 1114 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від  
29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет  на 2011 рік”; 

№ 1117 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від     
27 січня 2011 року №№ 100, 102, 103”; 

№ 1118 „Про роботу тимчасової контрольної комісії Кіровоградської 
міської ради з вивчення ситуації, що склалася в дитячо-юнацькій 
спортивній школі № 2”; 

№ 1119 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”. 

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


