
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
від 30 червня 2011 року  № 622

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
восьмої 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 роботу тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради по вивченню ситуації, 
яка склалася на ринках міста

Голова тимчасової 
контрольної комісії 

Кіровоградської міської 
ради по вивченню 

ситуації, яка склалася на 
ринках міста
Новікова В.В.

Костенко О.В.,
заступник голови 

тимчасової 
контрольної комісії

3. Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 117 
„Про встановлення місцевих податків і зборів”

644 Управління 
економіки

Осауленко О.О.,
начальник управління

4. Про забезпечення захисту, збереження, утримання 
пам’яток археології, історії та монументального 
мистецтва, розташованих на території м. Кіровограда

697 Відділ культури і 
туризму

Назарець А.Ф.,
в.о. начальника 

відділу
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5. Про скасування рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14.05. 2011 року 
№ 566 „Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради „Про перейменування 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”

755 Управління освіти Костенко Л.Д.,
начальник управління

6. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2004 року № 680 
„Про започаткування міської педагогічної премії імені 
В.О.Сухомлинського”

699 Управління освіти Костенко Л.Д.,
начальник управління

7. Про санітарно-технічний та протиепідемічний стан 
громадських колодязів, розміщених на території
м. Кіровограда

701 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

Касьяненко І.І.,
головний державний 

санітарний лікар
м. Кіровограда

8. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда

779 Відділ соціальної 
підтримки населення

Вовк Ю.М.,
начальник відділу

9. Про перерозподіл бюджетних призначень по бюджету 
розвитку на 2011 рік

778 Управління охорони 
здоров’я

Андреєва Л.М.,
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради

10. 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”

703 Управління 
капітального 
будівництва

Ксеніч В.М.,
начальник управління

11. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 98 „Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального 
господарства та благоустрою м. Кіровограда 
на 2011 рік”

756 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

Головченко О.О.,
т.в.о. заступника 

міського голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради
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12. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 99 „Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг 
та експлуатації дорожньої системи в м. Кіровограді                 
на 2011 рік”

757 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

Головченко О.О.,
т.в.о. заступника 

міського голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради

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

776 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

Головченко О.О.,
т.в.о. заступника 

міського голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради

14. Про визначення напрямку використання грошової 
премії обласного конкурсу „Населений пункт 
Кіровоградської області найкращого благоустрою”

777 Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства

Головченко О.О.,
т.в.о. заступника

міського голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради

15. Про внесення змін та доповнень до рішень 
Кіровоградської міської ради від 02.06 08 № 536, 17.06.08 
№ 591, 30.10.08 № 1354, 27.08.09 № 2411, 16.02.10 № 3022, 
07.10.10 № 4082 (Переліки об’єктів комунальної власності, 
які підлягають відчуженню (приватизації) в 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011 роках)

695 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна

Василенко І.М.,
заступник міського 

голови з питань 
діяльності 

виконавчих органів 
ради

16. Про звільнення Андрєєва В.І. 694 Відділ кадрової 
роботи

Балакірєва С.М.,
т.в.о. начальника відділу

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

704 Загальний відділ Саінсус О.Д.,
міський голова

18. 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”

702 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного 
середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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19. 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”

754 Спеціалізована 
інспекція

Іванов А.В.,
начальник 

спеціалізованої 
інспекції

20. Про звільнення від орендної плати 
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”

696 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна

Василенко І.М.,
заступник міського 

голови з питань 
діяльності виконавчих 

органів ради

21. Про надання дозволу на розміщення малих 
архітектурних форм суб’єкту господарювання 
ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань”

753 Управління 
містобудування та 

архітектури

Чертков С.Б.,
в.о. начальника 

управління
22. Про продаж ТОВ “Екселент-Техно” земельної ділянки 

по вул. Преображенській, 7-а
706 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

23. Про продаж ТОВ “Композиція” земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 7

707 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

24. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. Шевченка, 38

676 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

25. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. 50 років Жовтня, 27-а

708 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

26. Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. Жовтневої революції, 2/30

709 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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27. Про надання дозволу на проведення експертних 
грошових оцінок по вул. Пацаєва, 19

760 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

28. Про відмову в наданні дозволу на проведення 
експертної грошової оцінки по вул. Героїв Сталінграда 
(біля будинку № 26)

668 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

29. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по                                               
просп. Університетському (біля зупинки 
ЗАТ «Креатив»)

652 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

30. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по вул. Волкова (3,53 га)

663 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

31. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по вул. Волкова (2,07 га)

664 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

32. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по вул. Волкова (1,43 га)

665 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

33. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по просп. Інженерів

666 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

667 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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35. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по вул. Героїв 
Сталінграда, 33/32

710 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

36. Про затвердження земельної ділянки, право оренди на 
яку набувається на аукціоні по вул. Маршала Конєва 
(біля перехрестя вулиць Маршала Конєва та Жадова)

711 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

712 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

38. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда

672 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

39. Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда

713 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

40. Про передачу Мамченку А.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Залізничній, 1-а

646 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

661 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

42. Про передачу Середі О.В. земельної ділянки по 
вул. Кропивницького, 81

677 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

43. Про передачу Деркаченку Г.А. земельної ділянки по 
пров. Тракторному

678 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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44. Про передачу Білецькому І.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Алтайському, 18

680 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

685 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

46. Про передачу Суяровій Г.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Будівельників, 15-а

691 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

693 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

48. Про передачу Хайнацькому С.М. у власність земельної 
ділянки по пров. Архангельському, 1-а

714 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

49. Про передачу у власність земельної ділянки 
Комарніцькій З.М. в садовому товаристві „Тюльпан”

715 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

50. Про передачу Вітряченку Л.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Колгоспній, 18

716 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

717 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

52. Про передачу Гребінчуку М.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Мотокросній (біля будинку № 75)

718 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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53. Про передачу Шевченку М.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Желябова, 24

719 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

54. Про передачу Золотарьову А.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комунальній, 1

720 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

721 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

56. Про передачу Орлову А.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Володарського (біля 
будинку № 68)

722 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

57. Про передачу Владову І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 20 років Міліції, 14 (гараж 
№ 26)

723 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

724 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

725 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

705 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

61. Про передачу Костенко О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карла Маркса, 4

752 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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62. Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Сухомлинського

773 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

63. Про передачу Кожухару С.В. земельної ділянки по 
вул. Омській, 1/48

774 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

64. Про надання Манзюк І.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Черкаській, 9

645 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

647 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

66. Про надання дозволів на розроблення громадянам 
міста технічних документацій із землеустрою та 
внесення змін

648 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

67. Про надання Порхун О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Глибка, 7/17

651 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

68. Про надання Борщ Н.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Об’їзному, 34

653 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

69. Про надання кооперативу «Автолюбитель № 3» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

654 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

70. Про припинення ЗАТ «МОДА» договору оренди та 
надання згоди Волковій С.Г. на розробку проекту 
відведення земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова, 15

655 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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71. Про надання Ткачуку В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова (біля житлового будинку № 1)

656 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

72. Про надання управлінню пенсійного фонду України в 
Кіровоградському районі дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дарвіна, 29

657 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

73. Про надання ТОВ ПТП «МОДУЛЬ-СЕРВІС» дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок

658 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

659 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

75. Про надання ТОВ «Єдина система» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 219

660 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

76. 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)

671 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

674 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

679 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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79. Про надання Кривоносу І.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса (біля житлового 
будинку № 10-а)

681 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

80. Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Чайковського, 13/119

682 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

683 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

82. Про надання Куриленку Д.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова, 9

684 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

83. Про надання ТОВ «Виробничо-комерційний центр 
ОЛЕУМ» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок

687 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

688 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

85. Про надання Прокопчук Л.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Паркова (біля будинку № 14)

689 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

86. Про надання Прокопчук А.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Паркова (біля будинку № 12)

690 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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87. Про надання Юр’єву Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Інгульському (біля будинку № 33)

692 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

88. Про надання Недовоз К.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 9

726 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

89. Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Леніна, 4

727 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

90. Про надання Таран Г.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Криворізькій, 6-а

728 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

729 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

92. Про надання Рулі Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (у дворі 
будинку № 9)

730 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

731 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

94. Про надання Негруц Г.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова (у дворі житлового 
будинку № 41)

732 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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95. Про надання Шевченку Г.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Марша Конєва (напроти ресторану 
“Торнадо”)

733 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

734 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

97. Про надання Скліфусу В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пожарського (напроти будинку № 5)

735 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

736 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

99. 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

737 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

738 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

739 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

102. Про надання ФГ «Омельяненко» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по  вул. Валентини Терешкової, 170

758 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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103. Про надання Тарнавській О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 98/12

759 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

104. Про надання управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Київській, 7

764 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

105. Про надання управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Колгоспній, 71/24

765 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

106. Про надання Козуб А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Світлогорській, 2-й, 23

766 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

107. Про надання Гозбенко В.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення частини земельної ділянки по 
вул. Баженова, 43

767 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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

768 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

109. 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

769 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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110. Про надання Кіровоградській релігійній громаді 
іудейського віросповідування дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 90/40

770 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

111. Про надання Зубченко О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Набережній, 11

771 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

112. Про надання Воленшчаку А.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Набережній, 13-а

772 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

113. Про передачу ТОВ “КІРОВОГРАДСЬКИЙ РИБАК” в 
оренду земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 219-а

649 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

114. Про передачу ТОВ “Поліграфічні послуги” в оренду 
земельних ділянок

650 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

115. Про передачу ФОП Філіповій І.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1

686 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

116. Про передачу ТОВ „ЖЕЛЕН І К” в оренду земельної 
ділянки по проїзду Підлісному, 2

740 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

117. Про передачу ТОВ „ЄВРОСТЕНД” в оренду земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 2

741 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

118. Про передачу ТОВ „Технотрон” в оренду земельної 
ділянки по вул. Урожайній (біля будинку № 24)

742 Управління земельних відносин 
та охорони навколишнього 

природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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119. Про передачу Владову В.І. та Владовій О.І. в оренду 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 12

743 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

120. Про передачу Бордюгу О.А. та Бордюг В.В. в оренду 
земельної ділянки по вул. Кропивницького, 7, корп. 2

744 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

121. Про передачу ТОВ «ЄВРОСТЕНД» в оренду земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 2

762 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

122. Про передачу ТОВ «АР ЕССЕТ» в оренду земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 26

763 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника

управління

123. Про поновлення ФОП Боржакову В.П. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 108 

673 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

124. Про поновлення ФГ Монічу Р.В. договорів оренди 
земельних ділянок по вул. Мурманській, 29-к

745 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

125. Про поновлення Щербак Л.О. договору оренди 
земельної ділянки по просп. Правди (на зупинці 
міського транспорту „Колгоспний ринок”)

746 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

126. Про поновлення ТОВ “АВІАТОР” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 15

747 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

127. Про поновлення ФОП Гончаруку О.Б. договору 
оренди земельної ділянки по                                       
вул. Карла Маркса, 11/11, корп. 3

748 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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природного середовища
128. Про поновлення ФОП Богдановій Л.П. договору 

оренди земельної ділянки по вул. Бєляєва
749 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

129. Про поновлення ФОП Непоменку О.Ф. договору 
оренди земельної ділянки по вул.Добровольського, 5-а

750 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

130. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.09.09 № 2545

669 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

131. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 30.10.97 № 891

670 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

132. Про внесення змін та доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 16.02.10 № 3071      
(ПАТ „Скандинавіан Хаус”)

675 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

133. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 31.03.11 № 438 (Шутка)

751 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

134. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 28.04.11 № 521 (Хажевський)

761 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

135. Про надання управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки

780 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління
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136. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 03.09.2009 р. № 2458 (завод ім. В.К. Таратути)

781 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

137. Про передачу Вітряченку Л.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Валентини 
Терешкової, 106/25

782 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища

Пидорич В.О.,
в.о. начальника 

управління

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


