
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
від  15 березня 2018 року         № 18-р 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про скликання одинадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до статей 19, 20 Регламенту                

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання: 

 

 1. Скликати одинадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 29 березня 2018 року о 10 годині в кімнаті № 305 

(приміщення  міської ради). 

 

 2. На розгляд сесії винести питання згідно з проектом порядку денного 

одинадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

 3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам 

по роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп'ютерного 

забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду 

міста через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради              

про скликання та проведення одинадцятої сесії Міської ради                             

міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова        А.Райкович 

 

 

 

 
Каменська  24 15 37 



                            ПРОЕКТ 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

одинадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

 

                  

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 

доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради Табалов А.О., 

секретар міської ради 

2.   
Про звіт щодо роботи ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» під час 

проходження опалювального періоду 2017/2018 років 

Представник 
 ДП «Кіровоградтепло»                                  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

3.  1692 
Про передачу майна Кропивницькому міському військовому комісаріату Лєвашов В.В., 

завідувач сектора з мобілізаційної роботи 

та територіальної оборони 

4.  1668 

Про затвердження Програми формування позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки 

Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

5.  1669 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 29 березня 2016 року № 148 «Про затвердження Програми розвитку 

малого і середнього підприємництва у м. Кропивницькому                                

на 2016–2020 роки» 

Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

6.  1674 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-

2020 роки» 

Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

7.  1675 
(доопрацьований) 

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку                    

міста Кіровограда на 2015 рік та основних напрямів розвитку                             

на 2016 і 2017 роки  за 2017 рік 

Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 



8.  1676 

Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 2017 році Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

9.  1682 

Про надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у 

проекті Європейського Інвестиційного Банку «Безпека дорожнього руху 

в містах України» 

Паливода А.А, 
директор департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій - начальник 

управління економіки 

10.  1791 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 27 червня 2017 року № 982 «Про затвердження Програми 

матеріальної підтримки діяльності правоохоронних органів                            

на 2017-2018 роки» 

Шишко О.М., 
завідувач сектора з питань запобігання і 

виявлення корупції та взаємодії з 

правоохоронними та контролюючими та 

контролюючими органами 

11.  1670 
Про найменування вулиць і провулків Назарець А.Ф., 

начальник відділу культури і туризму 

12.  1679 
(доопрацьований) 

Про найменування скверу Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

13.  1649 
(доопрацьований) 

Про затвердження Програми економічної підтримки засобів масової 

інформації міста Кропивницького на 2018 рік 

Якунін С.В., 
начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації 

14.  1678 
Про розроблення детальних планів територій в районі вулиці Козацької, 

провулків Козацького та Курінного у м. Кропивницькому 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 

15.  1680 

Про затвердження Програми співфінансування робіт з енергозбереження, 

реконструкції, проведення капітальних ремонтів, технічного 

переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста 

Кропивницького 

Цертій О.М., 
депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

16.  1681 

Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України щодо здійснення 

господарської діяльності суб’єктами ОСББ 

Санасарян Р.Р., 
депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

17.  1683 
(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнення до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 17 січня 2017 року № 762 «Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в                      

місті Кропивницькому на 2017-2021 роки» 
 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 



18.  1684 
(доопрацьований) 

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради міста 

Кропивницького від 17 січня 2017 року № 763 «Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки» 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

19.  1141 
(доопрацьований) 

Про визнання таким, що втратило чинність рішення Кіровоградської 

міської ради від 28.02.2006 № 1734 («Про затвердження Положення щодо 

порядку організації поховання та надання ритуальних послуг населенню на 

території міста Кіровограда») 

Кухаренко В.І., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

20.  1685 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від                    

15 березня 2017 року № 853 «Про затвердження Порядку використання 

коштів міського бюджету на організацію життєдіяльності евакуйованого 

(тимчасово відселеного) населення міста Кропивницького» 

Коваленко С.М., 
начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

21.  1686 
(доопрацьований) 

Про безоплатну передачу майна Коваленко С.М., 
начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 

22.  1687 

Про уповноваження управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького на проведення конкурсу на зайняття посади керівника 

комунального закладу охорони здоров’я міста Кропивницького 

Макарук О.О., 
начальник управління охорони здоров'я 

23.  1688 
(доопрацьований) 

Про долучення до проведення Всеукраїнського заходу «Естафета 

єднання» 

Запорожан С.В., 
начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 

24.  1690 
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік Бочкова Л.Т., 

начальник фінансового управління 

25.  1792 
Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького                 

від 21 грудня 2017 року № 1360 «Про міський бюджет на 2018 рік» 

Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

26.  1691 

Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ ПРО КРОПИВНИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ 

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ в новій 

редакції 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді 

27.  1793 
Про використання червоно-чорного прапору на території міста 

Кропивницького 

Маламен Г.С., 
депутат Міської ради міста Кропивницького 

28.  1621 

Про внесення змін до містобудівної документації «План зонування 

території міста Кіровограда», затвердженої рішенням Кіровоградської 

міської ради від 17 вересня 2013 року № 2456 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 



ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Владов Родіон Петрович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища  

 

Приватний сектор (учасники АТО, дозволи) 

29.  1693 
Про надання Люстику А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Казанській     (учасник АТО) 

30.  1694 Про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою по пров. Курінному   (учасник АТО) 

31.  1695 
Про надання Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Казанській (напроти будинку № 37 по вул. Бесарабській)   (учасник АТО) 

32.  1797 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок               

учасникам АТО   (7 пунктів) 

33.  1798 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок             

учасникам АТО   (4 пункти) 

Учасники АТО (передача) 

34.  1697 Про передачу Тіхонову В.В. у власність земельної ділянки по пров. Григоровича, 4  (учасник АТО) 

35.  1698 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (7 пунктів) 

36.  1699 Про передачу Чалому Д.П. у власність земельної ділянки по пров. Санаторному  (учасник АТО) 

Приватний сектор (дозволи) 

37.  1701 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
(6 пунктів) 

38.  1703 
Про надання Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

пров. Зарічному, 9 

39.  1705 
Про надання Онищенку С.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Яворницького (біля будинку № 21) 

40.  1702 
Про надання Барчану С.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Спренжина (біля будинку № 8) 

Приватний сектор (передача) 

41.  1706 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (23 пункти) 

42.  1707 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам  (4 пункти) 

43.  1709 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (22 пункти) 

44.  1710 Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок громадянам  (4 пункти) 

45.  1711 Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок громадянам  (21 пункт) 

46.  1712 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  (46 пунктів) 



47.  1399 Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2 

Гаражі (дозволи) 

48.  1809 
Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 3)  (учасник АТО) 

49.  
1424 Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 57)  (інвалід ІІ групи) 

50.  
1433 Про надання Ракуленко Л.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по просп. Університетському  (біля огорожі тролейбусного депо)   (дружина померлого ветерана війни) 

51.  
1431 Про надання Павлюченку С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пацаєва (напроти будинку № 3, корп. 1)  (інвалід ІІІ групи) 

52.  
1251 Про надання Карповій О.В. та Федоровій М.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Поповича, 26-а 

Гаражі (передача) 

53.  615 Про передачу Притулі К.М. у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку № 14) 

54.  
635 Про передачу Полюхович Л.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 

житлового будинку № 13, корп. 1)   (інвалід ІІІ групи) 

55.  
623 Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Яновського (біля житлового 

будинку № 157) 

56.  613 Про передачу Блищику О.А. безоплатно у власність земельної ділянки по пров. Училищному (біля будинку № 6) 

Індивідуальне садівництво (дозволи, вільні) 

57.  1714 
Про надання Оніщенку С.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Яворницького (біля будинку № 21) 

58.  1715 
Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля авторинку) 

59.  1717 
Про надання Вовк А.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Козацькій 

60.  1718 
Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Новгородському 2-у (біля будинку № 11-а) 

61.  1410 
Про надання Осипчук А.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Григорія Синиці (біля земельної ділянки з кадастровим № 3510100000:03:024:0004) 

62.  1408 
Про надання Шевченко Л.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Світлій (біля будинку № 81) 



63.  1413 
Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16) 

64.  1414 
Про надання Прядуну М.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Мотокросному (біля будинку № 62) 

Індивідуальне садівництво (дозволи в садових товариствах) 

65.  1720 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам     

в садових товариствах  (19 пунктів) 

66.  1721 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам          

в садових товариствах  (41 пункт) 

67.  1722 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам в 

садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  (9 пунктів) 

Індивідуальне садівництво (передача в садових товариствах) 

68.  1723 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (12 пунктів) 

69.  1724 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах  (5 пунктів) 

70.  1725 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам  в садівничому товаристві «ім. Тимірязєва»  (9 пунктів) 

71.  1419 Про передачу Климишиній Н.Р. у власність земельної ділянки по вул. Мінській (біля будинку № 110) 

Оренда (дозволи) 

72.  1737 
Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Євгена Маланюка, 9-б  

73.  1738 
Про надання ФОП Слободі Н.С. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Бєляєва, 7, корп. 1 

74.  1739 
Про надання ФОП Димурі М.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Полтавській, 45  

75.  1740 

Про надання ФОП Яковлєву І.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Університетському           

(біля будинку № 25) 

76.  1741 
Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 72-б  

77.  1742 
Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Василя Нікітіна, 17-г 

78.  1748 
Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б) 



79.  1750 
Про надання Соколану С.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Нейгауза, 24 

80.  1751 

Про надання ГО «ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР НАРОДНИЙ АНСАМБЛЬ 

БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «КОНВАЛІЯ» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Героїв України  

81.  1269 
Про надання ТОВ «СЕРВІС-ЛОГІСТИК» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Жуковського, 1-а  

82.  1271 
Про надання ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1) 

83.  1458 
Про надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою по                             

вул. Добровольського, 15-а  

84.  1459 
Про надання Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Пашутінській, 16/19 

85.  1460 
Про надання ТОВ «Джерельний» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Пацаєва, 14, корп. 1 

86.  664 
Про надання Єгоян А.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості) по вул. Пацаєва (біля аптеки)  

87.  1592 
Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г 

88.  670 
Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Фортечному, 19 

Оренда (передача) 

89.  1755 Про передачу Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Героїв України, 26-г 

90.  1757 Про передачу ПАТ «НВП «РАДІЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 15 

91.  1466 Про передачу ТОВ «НАФТАПРАЙМ» в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 72  

92.  132 Про передачу Касьянову В.П. в оренду земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 21-а 

93.  1274 Про передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а 

94.  1463 Про передачу Щуці С.І. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 38/33 

95.  1465 Про передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки  по вул. Лінія 5-а, 21-а 

96.  1799 Про передачу ТОВ «АДК ІСТЕЙТ» в оренду земельних ділянок по м. Кропивницькому   (13 пунктів) 

97.  1811 
Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 11-а 

 



Оренда (поновлення) 

98.  1758 Про поновлення ФОП Козаку Ф.Д. договору оренди земельної ділянки по вул. Комарова, 166-г 

99.  1760 
Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (напроти будинку            

№ 17-а)  

100.  1761 
Про поновлення ТОВ «Фотокераміка» договору оренди земельної ділянки по  

вул. Яновського, 104-в  

101.  1762 
Про поновлення ПрАТ «ПАЛЯНИЦЯ» договору оренди земельної ділянки по вул. Володі Дубініна (біля 

будинку № 11) 

102.  1481 Про поновлення Шеховцовій Б.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Шевченка, 3 

103.  1482 Про поновлення ТДВ фірма «МЕБЛІ» договору оренди земельної ділянки по вул. Яновського, 104 

104.  1483 Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-г 

105.  1484 
Про поновлення ГО «ГТ «Естер» договору оренди земельної ділянки по вул. Миру (біля будинків № 10                

та № 12)  

106.  1485 Про поновлення ФОП Бойку О.О. договору оренди земельної ділянки по вул. Кільцевій (біля районної лікарні) 

107.  1486 Про поновлення ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2-в 

108.  1487 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому   (8 пунктів) 

109.  1083 Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної ділянки по просп. Перемоги, 14-б 

110.  1078 Про поновлення ФОП Загребельному К.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Дворцовій, 35/29 

111.  942 
Про поновлення УДППЗ «УКРПОШТА» договорів оренди земельних ділянок  по м. Кропивницькому              
(15 пунктів) 

Оренда (припинення) 

112.  1766 Про припинення Шамардіну О.С. права користування земельною ділянкою по вул. Шульгиних, 32 

113.  1767 
Про припинення ГО «Гаражний кооператив «Турист» права користування земельною ділянкою по                   

вул. Кутузова, 1 

114.  1285 Про припинення Корпорації «Система ССБ» права користування земельною ділянкою по вул. Декабристів, 7/17 

115.  1286 
Про припинення ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. права користування земельною 

ділянкою по вул. Соборній, 13/1 

116.  1490 
Про припинення Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права користування земельною ділянкою по                       

вул. Яновського, 157  

117.  1493 Про припинення Лойку С.В. права користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 7  

118.  946 
Про припинення Матинській Р.В. права користування земельною ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, 

корп. 1 



Оренда (дозволи, суборенда) 

119.  1155 
Про надання ПП «Сервіском» дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по просп. Промисловому, 

17-а 

Поділ земельних ділянок (дозволи) 

120.  1768 
Про надання Гребенюк Л.В. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Соборній, 38  

121.  950 
Про надання Замші Н.М. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по пров. Гайдамацькому, 8 

122.  1810 
Про надання ТОВ «САЛЮТ» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки між пров. Курінним та СТ «Аграрник» 

Поділ земельних ділянок (затвердження) 

123.  1769 
Про затвердження ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по вул. Преображенській, 88-б  

Постійне користування (дозволи) 

124.  1770 
Про надання КП «МІСЬКСВІТЛО» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20  

Постійне користування (передача) 

125.  1771 
Про передачу УПРАВЛІННЮ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Короленка, 56 

126.  1772 
Про передачу КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» в постійне користування  земельної ділянки по 

вул. Фортеця, 21  

127.  1773 
Про передачу Квартирно-експлуатаційному відділу міста Кропивницький в постійне користування земельної 

ділянки по вул. Кавалерійській, 9 

128.  1801 
Про передачу територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області 

в постійне користування земельної ділянки по вул. Волкова, 2 

129.  1802 
Про передачу ДНЗ «Кіровоградське ВПУ № 4» в постійне користування земельної ділянки по вул. Юрія 

Коваленка, 6/5 

130.  1803 
Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Вокзальній, 68 

Аукціони (дозволи) 

131.  1512 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова (біля автовокзалу № 2), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 



132.  1539 
Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та Соборної, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

133.  948 
Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

134.  1301 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля АЗС«БРСМ»), право оренди на яку набувається 

на аукціоні 

135.  1517 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля автостоянки), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

Аукціони (затвердження) 

136.  1774 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом  

137.  1813 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 14) та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

Викуп (дозволи) 

138.  1550 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а 

139.  1552 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Покровській, 50 

140.  1553 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській, 5 

141.  1554 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Брестській, 3-а 

142.  1557 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 24) 

143.  1558 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля 

будинку № 26, корп. 2) 

144.  1804 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Вокзальній  

Продаж 

145.  1305 Про продаж Денисовій Л.А. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Михайлівській, 35 

146.  1812 
Про продаж Гурковському Ю.О. та Гурковській О.М. земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Генерала Родимцева, 83-в  (розміщення та обслуговування автосалону). 

147.  1564 

Про продаж Мілющенко Н.М. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Руслана 

Слободянюка, 76  

 



Зміна цільового призначення (затвердження) 

148.  1569 Про зміну ПП «ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС» цільового призначення земельної ділянки по вул. Полтавській, 1  

149.  1572 Про зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної ділянки по вул. Салтиков-Щедріна, 13  

150.  1578 Про зміну Фейзуллаєву А.Д. цільового призначення земельної ділянки по вул. Комарова, 47 

151.  1577 
Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля               

будинку № 9/2) 

152.  1315 Про зміну Харченко К.Ф. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 24) 

153.  1575 Про зміну Паламарчук О.В. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

154.  1815 Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23-е 

155.  1816 Про зміну Касьянову Є.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 23-є 

156.  1820 Про зміну Урись О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Вокзальній 

Внесення змін 

157.  1783 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 17.11.2016 № 677 («Про надання Національній 

телекомпанії України дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 

по вул. Садовій, 88») 

158.  1786 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 10.10.2017 № 1162 («Про надання дозволів на 

розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам») 

159.  1787 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 07.04.2017 № 938 («Про передачу у власність 

земельних ділянок громадянам») 

160.  1788 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 203 («Про надання Сорокіну Д.М. 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106») 

161.  1789 
Про внесення змін до рішення міської ради від 20.11.2013 № 2590 («Про внесення змін до рішення Кіровоградської  

міської ради від 21.12.2012 № 2186», «Про надання УКБ Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 75/1 (літера В)») 

162.  1790 Про внесення змін до рішень міської ради  (5 пунктів) 

163.  1805 Про внесення змін до рішень міської ради  (8 пунктів) 

164.   РІЗНЕ 

 


