
ПРОЕКТ № 2091 

 
 

УКРАЇНА 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

 СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «__» _______________2018 року                                                  № ____ 
 

 

Про зняття з контролю окремих 

рішень Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання  

 

 

 Відповідно до статті 22 розділу IV Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, пункту 3.1 розділу 3 Положення про 

постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, у 

зв’язку з виконанням окремих рішень, беручи до уваги інформацію 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького та рішень постійних 

комісій міської ради з даного питання, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Зняти з контролю рішення Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання згідно з переліком (додається). 

 

 

 

 

Міський голова                                     А.Райкович 

 

 

 
Худояр 22 07 05 



 

 

                                                              Додаток до рішення 

        Міської ради міста 

                                                                                 Кропивницького 

        від „___”________ 2018 року 

        № ____ 

 

 

П Е Р Е Л І К 

рішень Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання,  

які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 10 червня 2016 року 

№ 308 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23 лютого 2016 року № 63 „Про затвердження Програми 

інформатизації та електронного самоврядування „Електронне місто” 

на 2016-2018 роки”; 

№ 313 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 23 лютого 2016 року № 68 „Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України „Про адміністративні послуги” на 

2016-2018 роки”; 

№ 316 
 

„Про затвердження міської Програми сприяння створенню 

та підтримки функціонування об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016-2018 роки”; 

№ 322 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23.02.2016 року № 85 „Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення м. Кіровограда                            

на 2016 – 2018 роки”. 
  

 від 28 липня 2016 року 

№ 463 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23.02.2016 № 85 „Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення        

м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки”. 
  

 від 16 вересня 2016 року 

№ 549 „Про депутатський запит групи депутатів Кіровоградської міської 

ради”. 
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 від 02 листопада 2016 року 

№ 575 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.”; 

№ 586 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 23 лютого 2016 року № 85 “Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об'єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016-2018 роки”. 

  
 від 10 листопада 2016 року 

№ 605 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             

від 27 січня 2015 року № 3951 “Про затвердження Програми 

економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2015 рік 

та основні напрями розвитку на 2016 і 2017 роки”. 

  
 від 20 грудня 2016 року 

№ 723 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 –2018 роки”. 

  
 від 15 березня 2017 року 

№ 844 „Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які 
загинули при виконанні службових обов’язків в Республіці 
Афганістан”; 

№ 846 „Про затвердження Програми природоохоронних заходів місцевого 

значення на 2017 рік”; 

№ 847 
 

„Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 

транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому на 2017 рік”; 

№ 852 
 

„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 січня 2015 року № 3949 „Про встановлення розмірів ставок 

єдиного податку”; 

№ 853 
 
 

„Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету 

на організацію життєдіяльності евакуйованого (тимчасово 

відселеного) населення міста Кропивницького”; 

№ 865 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій Пермській (на 

території молодіжного скверу), право оренди на яку набувається на 

аукціоні”. 
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 від 07 квітня 2017 року 

№ 873 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 – 2018 роки”; 

№ 956 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 22”; 

№ 957 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по шосе Олександрійському, 2-а”; 

№ 966 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-б”; 

№ 967 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Покровській, 48”. 

  
 від 20 червня 2017 року 

№ 974 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”. 
  
 від 27 червня 2017 року 

№ 984 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 23 лютого 2016 року № 68 „Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України „Про адміністративні послуги» на 

2016-2018 роки”; 

№ 999 
 

„Про розроблення детальних планів територій в районі                    

вулиці Айвазовського та провулка Санаторного у 

м. Кропивницькому”; 

№ 1002 
 

„Про затвердження Положення про місцеву ланку 
територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту міста Кропивницького”; 

№ 1003 
 

„Про утворення формувань цивільного захисту”; 

№ 1005 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                     

від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 –2018 роки”; 

№ 1013 „Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-

комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”. 
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 від 11 липня 2017 року 

№ 1025 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям  

міста”; 

№ 1026 „Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких 

адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету міста 

Кропивницького”. 
  
 від 20 липня 2017 року 

№ 1045 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження 

Програми капітального будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунального господарства і 

соціально-культурного призначення міста Кіровограда 

на 2016 – 2018 роки”. 

  

 від 04 вересня 2017 року 

№ 1063 „Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної ділянки по          

вул. Покровській, 12-б”; 

№ 1064 „Про передачу Вітряченку Б.Л. в оренду земельної ділянки по           

вул. Тараса Карпи, 37/19”; 

№ 1065 „Про передачу підприємству із 100 % іноземним капіталом „ААЗ 

ТРЕЙДІНГ КО” в оренду земельної ділянки по  

вул. Виставочній, 1-а”; 

№ 1067 „Про передачу ПП „НЕГОЦИАНТ” в оренду земельної ділянки по 

просп. Інженерів, 15-а”; 

№ 1068 „Про поновлення Очеретяному К.В. договору оренди земельної 

ділянки по Студентському бульвару, 17-а”; 

№ 1069 „Про поновлення ПрАТ „ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної 

ділянки по просп. Університетському (біля обласної лікарні)”; 

№ 1070 „Про припинення Дубіні Л.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 

№ 1071 „Про припинення ТОВ „ПРИОРИТЕТ” права користування 

земельною ділянкою по вул. Героїв України (біля житлового 

будинку № 30) ”; 

№ 1072 „Про припинення Орлику В.А. права користування земельною 

ділянкою по вул. Вербицького, 31”; 

№ 1073 „Про припинення Владовій О.І. та Владову В.І. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній, 12”; 

№ 1075 „Про відмову у зменшенні орендної плати”; 

№ 1084 „Про припинення ПП „Фурор” права користування земельною 

ділянкою по вул. Глинки, 60/20”; 
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№ 1086 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля 

магазину „Фуршет”), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1087 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Андріївській (біля 

автостоянки по вул. Андріївській, 16-а), право оренди на яку 

набувається на аукціоні”; 

№ 1088 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Добровольського (біля 

будинку № 13-б), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1089 „Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Бобринецький 

шлях та Нижньої П’ятихатської, право оренди на яку набувається на 

аукціоні”; 

№ 1090 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній (біля будинку № 17-а), право власності на яку 

набувається на аукціоні”; 

№ 1091 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Академіка Корольова 

(біля будинку № 32), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1098 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 

№ 1099 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської  

ради від 17 січня 2017 року № 759 „Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”; 

№ 1101 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради           

від 29 липня 2014 року № 3263 «Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 

№ 1104 „Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Кропивницького в новій редакції”; 

№ 1105 „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”. 

  

 від 10 жовтня 2017 року 

№ 1133 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 

№ 1134 „Про передачу майна військовій частині 3011”; 

№ 1135 „Про передачу майна військовій частині А1736”; 

№ 1136 „Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату”; 
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№ 1140 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об´єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кіровограда на 2016 –2018 роки”; 

№ 1141 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 

№ 1142 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”; 

№ 1143 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    

від 17 січня 2017 року № 760 „Про затвердження Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2019 роки”; 

№ 1147 „Про передачу ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельних ділянок по м. Кропивницькому”; 

№ 1148 „Про передачу ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельних ділянок по м. Кропивницькому”; 

№ 1149 „Про передачу ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельних ділянок по вул. Миколи Міхновського”. 

  

 від 26 жовтня 2017 року 

№ 1168 „Про встановлення розміру допомоги на поховання деяких категорій 

осіб  виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого”. 

  

 від 21 листопада 2017 року 

№ 1180 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Краснокутського О.В.”; 

№ 1185 „Про передачу ТОВ „ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Байкальській, 124”; 

№ 1186 „Про надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького житлового 

будинку по вул. Космонавта Попова, 16/17 (друга черга – 70-квартирна 

секція „Б”)”; 

№ 1191 „Про передачу паливно-мастильних матеріалів”; 

№ 1192 „Про безоплатну передачу майна”; 

№ 1206 „Про затвердження Положення про управління економіки 

Кіровоградської міської ради”; 

№ 1207 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 15 березня 2017 року № 847 „Про затвердження Програми розвитку 

міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому          

на 2017 рік” (зі змінами)”; 



7 

 

№ 1208 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 29 березня 2016 року № 150 „Про створення комунального 

підприємства „Електротранс” Кіровоградської міської ради”, 

затвердження Статуту та передачу матеріальних цінностей”; 

№ 1210 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 

№ 1211 „Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

природоохоронних заходів місцевого значення на 2017 рік, 

затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради  

від 15 березня 2017 року № 846”; 

№ 1216 

 

„Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького частини 

теплової мережі”; 

№ 1217 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 27 грудня 2016 року № 742 „Про затвердження Програми розвитку 

культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки”; 

№ 1227 Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”; 

№ 1228 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради  

від 17 січня 2017 року № 759 „Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017- 

2019 роки”; 

№ 1229 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 

№ 1230 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                              

від 23 лютого 2016 року № 85 „Про затвердження Програми 

капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”; 

№ 1234 „Про створення та будівництво Центру надання адміністративних 

послуг у форматі „Прозорий офіс” міста Кропивницького”. 

  

 від 27 листопада 2017 року 

№ 1241 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 17 січня 2017 року № 760 „Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки”. 

  

 від 19 грудня 2017 року 

№ 1250 „Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького”; 
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№ 1251 „Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 

№ 1260 „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”; 

№ 1267 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 

№ 1268 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”. 

  

 від 21 грудня 2017 року 

№ 1362 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста”; 
№ 1372 „Про затвердження Положення про відділ культури і туризму 

Міської ради міста Кропивницького в новій редакції”; 
№ 1374 „Про перейменування управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради та 

затвердження Положення про управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького”; 
№ 1375 „Про перейменування управління розвитку транспорту та зв’язку 

Кіровоградської міської ради та внесення змін  

до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня  

2016 року № 150 „Про створення комунального підприємства 

„Електротранс” Кіровоградської міської ради”, затвердження 

Статуту та передачу матеріальних цінностей”; 
№ 1378 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   

від 21 листопада 2017 року № 1232”. 

  

 від 15 лютого 2018 року 

№ 1400 „Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Демченка М.І.”; 
№ 1401 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 17 січня 2017 року № 759 „Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 

областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки”; 
№ 1402 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 17 січня 2017 року № 760 „Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки”; 



9 

 
№ 1409 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1411 „Про делегування прав замовника комплексної електрифікації 

територій в районі вулиць Генерала Родимцева, Родникової, між 

провулком Курінним та СТ „Аграрник” у місті Кропивницькому 

ПрАТ „Кіровоградобленерго”; 
№ 1413 „Про безоплатну передачу завершеного будівництвом зовнішнього 

водопроводу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і 

міст Кіровоградської області”; 
№ 1419 „Про передачу майна військовій частині А1840”; 
№ 1423 „Про затвердження передавальних актів”; 
№ 1426 „Про перейменування комунального підприємства „Ринково-

побутові послуги” Кіровоградської міської ради та затвердження 

Статуту в новій редакції”; 
№ 1427 „Про перейменування комунального підприємства  

„Елегант М” та затвердження Статуту в новій редакції”; 
№ 1434 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                         

від 06 червня 2014 року № 3163 „Про затвердження схем організації 

дорожнього руху вулицями міста Кіровограда”; 
№ 1436 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 10 жовтня 2017 року № 1144 „Про передачу майна”; 
№ 1440 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 17 січня 2017 року № 762 „Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”; 
№ 1441 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради   

від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”; 
№ 1442 „Про передачу ТОВ „ЕКОБЕЗПЕКА-К” в оренду земельної ділянки 

по вул. Аджамській”; 
№ 1444 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
№ 1445 „Про припинення Куриленко І.А. права користування земельною 

ділянкою по вул. Генерала Жадова, 27, корп. 3, кв. 76”. 

  

 від 20 лютого 2018 року 

№ 1448 „Про внесення доповнення до рішення Міської ради міста 

Кропивницького „Про внесення змін  до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 762 „Про затвердження 

Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в місті 

Кропивницькому на 2017-2021 роки”; 
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№ 1449 „Про внесення доповнення до рішення Міської ради міста 

Кропивницького „Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького                                  

на 2017-2021 роки”; 
№ 1450 „Про внесення змін до рішення міської ради від 04.09.2017 

№ 1128”; 
№ 1451 „Про передачу Котенку Я.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”; 
№ 1452 „Про передачу Сибірцеву В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”; 
№ 1453 „ Про передачу Бєлявському В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”;     
№ 1454 „Про передачу Супруненко В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”;   
№ 1455 „Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Преображенській, 6-в”;   
№ 1456 „Про надання Кушніруку В.Л. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Руслана 

Слободянюка, 186”;   
№ 1457 „Про надання ТОВ „ВЕРДАТ-ІНВЕСТ” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом 

зміни цільового призначення по вул. Героїв України, 12-б”;   
№ 1458 „Про надання ФОП Ахмедовій І.К. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 

Пермській, 62-а”;   
№ 1459 „Про надання ТОВ „Агропромислова компанія  

„Агрокомплекс А” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Експериментальному, 4-а”; 

№ 1460 „Про надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Соборній, 25-б (літ. Акр.)”; 
№ 1461 „Про надання Рудник Н.Б. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Соборній, 25-б (літ. В)”; 

№ 1462 „Про надання Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. дозволу на 

розроблення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по    

вул. Лінія 5-а, 28”; 
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№ 1463 „Про надання Овдію І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Глинки, 60-а”; 

№ 1464 „Про надання ТОВ „ЕКОСТАЙЛ” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лавандовій, 

27”; 
№ 1465 „Про надання Дзьомі С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Руслана Слободянюка, 213-б”; 
№ 1466 „Про надання Романюку Р.О., Маклакову О.М. та  

Корнійчуку О.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Родниковій, 90-а”; 

№ 1467 „Про передачу ТОВ фірмі „КУРТАЖ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Севастопольській, 9-б”; 

№ 1468 „Про передачу КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ „СОЮЗ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ” в 

оренду земельної ділянки по вул. Олексія Єгорова, 18”; 

№ 1469 „Про передачу ТОВ „Агро-Трейд” в оренду земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 73-а”; 

№ 1470 „Про передачу Ляшенко О.А. в оренду земельної ділянки по             

вул. Преображенській, 16-и”; 

№ 1471 „ Про передачу Александрову В.Є. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Аджамській, 5”; 

№ 1472 „Про передачу ТОВ „ДОМІНІОН-КІРОВОГРАД” в оренду земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова, 8”; 

№ 1476 „Про передачу ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 28-г”; 

№ 1477 „Про передачу ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Пацаєва, 8-а”; 

№ 1478 „Про передачу ФОП Тишковець Н.І. в оренду земельної ділянки по 

вул. Аджамській, 3”; 

№ 1479 „Про передачу ПП „ОНЛАЙН-БУД КІРОВОГРАД” в оренду 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 213-г”; 

№ 1484 „Про передачу ТОВ „ТД „Агроальянс” в оренду земельної ділянки 

по просп. Інженерів, 1”; 

№ 1485 „Про передачу Нетесі Л.І. в оренду земельної ділянки по  

вул. Аджамській, 8”; 

№ 1486 „Про передачу Сакалошу М.О. в оренду земельної ділянки по            

вул. Мурманській, 25-б”; 
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№ 1491 „Про поновлення ПрАТ „ПАЛЯНИЦЯ” договорів оренди земельних 

ділянок”; 

№ 1492 „Про поновлення ТОВ ВКФ „КРЕЗ” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Родниковій”; 

№ 1493 „Про припинення Національному банку України права постійного 

користування земельною ділянкою по вул Віктора Чміленка”; 

№ 1494 „Про припинення Желудченку С.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)”; 
№ 1495 „Про надання ОКВП „Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Покровській, 50-н”; 

№ 1496 „Про надання ОКВП „Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Генерала Родимцева, 83-н”; 

№ 1497 „Про надання ОКВП „Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Генерала Родимцева, 83-р”; 

№ 1498 „Про надання ОКВП „Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по             

пров. Експериментальному, 2-б”; 

№ 1499 „Про надання ОКВП „Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Генерала Родимцева (біля заводу „Сегмент”)”; 

№ 1500 „Про надання ПрАТ „Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство 

промислового залізничного транспорту” в особі Кіровоградської 

філії дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 172-в”; 
№ 1501 „Про надання КЗ „ЦЕНТР МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ         

№ 1 м. КІРОВОГРАДА” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Миколи 

Левитського, 71/24”; 

№ 1502 „Про надання ДП „Компаніївське лісове господарство” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення лісового господарства в межах міста 

Кропивницького”; 

№ 1503 „Про надання Управлінню поліції охорони в Кіровоградській області 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 1”; 

№ 1504 „Про передачу Обласному об’єднанню церков Євангельських 

християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Архітектора Паученка, 166-а”; 
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№ 1505 „Про передачу ПрАТ „ВНЗ „МАУП” у постійне користування 

земельної ділянки по вул. Варшавській, 2 (біля будинку № 28)”; 

№ 1506 „Про надання Кіровоградській обласній організації Національної 

спілки художників України дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Короленка, 12-а”; 

№ 1507 „Про передачу Кіровоградському обласному художньому музею в 

постійне користування земельної ділянки по вул. Великій 

Перспективній, 60”; 
№ 1508 „Про передачу підприємству об’єднання громадян  

„Обласний центр ранньої соціальної реабілітації  

дітей-інвалідів” „Кіровоградської обласної організації інвалідів” в 

постійне користування земельної ділянки по  

просп. Університетському, 6”; 

№ 1509 „Про передачу обласному комунальному навчально-курсовому 

комбінату „Аграрник” в постійне користування земельних ділянок 

по вул. Юрія Коваленка, 1”; 

№ 1510 „Про передачу ДЕРЖАВНІЙ УСТАНОВІ „КІРОВОГРАДСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ” в постійне користування 

земельних ділянок по місту Кропивницькому”; 

№ 1511 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Тараса Карпи (біля 

будинку № 105/46), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1512 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, право 

власності на яку набувається на аукціоні”; 

№ 1513 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Комарова (біля будинку  

№ 8) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”; 

№ 1514 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Пацаєва (біля магазину „Анталія”) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом”; 

№ 1515 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Гоголя, 95/46 та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом”; 
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№ 1516 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Героїв України (біля магазину „Копілка”) 

та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом”; 
№ 1517 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 36) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом”; 

№ 1518 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Соборній (біля будинку 

№ 36) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”; 
№ 1519 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних 

торгах) по вул. Соборній (біля будинку № 26) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги 

окремим лотом”; 

№ 1520 „Про продаж Руденку С.П. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Шевченка, 27”; 

№ 1521 „Про надання Кучмі М.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни 

цільового призначення по вул. Генерала Жадова (біля хлібного 

кіоску)”; 

№ 1522 „Про зміну Гай-Воронському Д.О. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Архітектора Паученка, 113”; 

№ 1523 „Про зміну ПП „ЛАЙТНІНГ-КІР” цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Полтавській (між будинками по вул. Євгена 

Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”; 

№ 1524 „Про зміну Мачак О.Ю. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Холодноярській, 165-б”; 

№ 1525 „Про відмову у відведенні земельних ділянок у власність”; 
№ 1526 „Про надання управлінню комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по пров. Руднєва, 2-а”; 

№ 1546 „Про надання Релігійній організації „Релігійна громада Апостола 

Якова, брата Господнього Української Православної Церкви 

Київського Патріархату м. Кропивницький” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у сквері 

Слави”. 
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 від 29 березня 2018 року 

№ 1554 „Про колективний депутатський запит депутатів Міської ради міста 

Кропивницького”; 

№ 1555 „Про колективний депутатський запит депутатів Міської ради міста 

Кропивницького”; 

№ 1557 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 

№ 1559 „Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату”; 

№ 1561 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 29 березня 2016 року № 148 „Про затвердження Програми 

розвитку малого і середнього підприємництва  

у м. Кіровограді на 2016–2020 роки”; 

№ 1562 „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”; 

№ 1565 „Про надання згоди на участь Міської ради міста Кропивницького у 

проекті Європейського Інвестиційного Банку „Безпека дорожнього 

руху в містах України”; 

№ 1567 „Про найменування вулиць і провулків”; 

№ 1568 „Про найменування скверу”; 

№ 1571 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження 

Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 

роки”; 

№ 1572 „Про визнання таким, що втратило чинність рішення 

Кіровоградської міської ради від 28.02.2006 № 1734”; 

№ 1573 „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”; 

№ 1574 „Про безоплатну передачу майна”; 

№ 1578 „Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”; 

№ 1579 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 
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№ 1580 „Про виділення коштів на відшкодування витрат для проведення 

поховання”. 

  

 від 24 квітня 2018 року 

№ 1584 „Про депутатський запит групи депутатів Міської ради міста 

Кропивницького”; 

№ 1585 „Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня  

2017 року № 762 „Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому                            

на 2017-2021 роки”; 

№ 1587 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1590 „Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 „Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”; 

№ 1591 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 

№ 1593 „Про перейменування комунального закладу „Дитячий будинок 

„Наш дім” Кіровоградської міської ради Кіровоградської області” та 

затвердження Статуту закладу в новій редакції”; 

№ 1598 „Про припинення КЗ „Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 

школа олімпійського резерву-2” права постійного користування 

земельною ділянкою по вул. Короленка”; 

№ 1599 „Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Азовському (біля будинку № 14)”; 

№ 1600 „Про надання Ларіній Д.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Гоголя (біля будинку № 122)”; 

№ 1601 „Про надання згоди на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького земельних ділянок”; 

№ 1604 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”; 
№ 1606 „Про надання Люстику А.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Казанській”; 

№ 1607 „Про надання Драному О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою по пров. Курінному”;    
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№ 1608 „Про надання Гончару О.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Казанській (напроти будинку № 37 по вул. Бесарабській)”; 

№ 1609 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;    
№ 1610 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1611 „Про передачу Тіхонову В.В. у власність земельної ділянки по             

пров. Григоровича, 4”;   
№ 1612 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;   
№ 1613 „Про передачу Чалому Д.П. у власність земельної ділянки по           

пров. Санаторному”;     
№ 1614 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”;    
№ 1615 „Про надання Чудній В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

пров. Зарічному, 9”;    
№ 1616 „Про надання Онищенку С.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Яворницького (біля будинку № 21)”;    
№ 1617 „Про надання Барчану С.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Спренжина (біля будинку № 8)”;    
№ 1618 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;    
№ 1619 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;       
№ 1620 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;      
№ 1621 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”;     
№ 1622 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”;       
№ 1623 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;       
№ 1624 „Про передачу Кагізовій Л.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Архітектора Достоєвського, 13/2”;    
№ 1625 „Про надання Фьодорову А.С. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Кропивницького (біля авторинку)”;    
№ 1626 „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)”. 
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 від 26 квітня 2018 року 

№ 1627 „Про надання Андрейченку І.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            

пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”;    
№ 1629 „Про передачу ДНЗ „Кіровоградське ВПУ № 4” в постійне 

користування земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 6/5”;   
№ 1630 „Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ОСВІТИ ІМ. О.С. ЄГОРОВА у постійне користування земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 68”; 

№ 1631 „Про зміну ПП „ЗАХІД-ТРАНС-СЕРВІС” цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Полтавській, 1”; 
№ 1632 „Про надання Тирличу О.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

просп. Перемоги (біля стадіону школи № 20)”;   
№ 1633 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”;   
№ 1634 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”;     
№ 1635 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам в садівничому товаристві 

„ім. Тимірязєва”; 

№ 1636 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”;   
№ 1637 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових 

товариствах”;    
№ 1638 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в 

садівничому товаристві „ім. Тимірязєва”;     
№ 1639 „Про передачу Климишиній Н.Р. у власність земельної ділянки по 

вул. Мінській (біля будинку № 110)”;     
№ 1640 „Про надання Алієвій С.Є. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Євгена Маланюка, 9-б”; 

№ 1641 „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”; 

№ 1642 „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”; 
№ 1643 „Про поновлення ФОП Полєтаєву С.І. договору оренди земельної 

ділянки по просп. Перемоги, 14-б”; 



19 

 
№ 1644 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лінія 1-а (біля будинку № 4-б)”; 

№ 1645 „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”; 

№ 1646 „Про надання ТОВ „СЕРВІС-ЛОГІСТИК” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Василя Жуковського, 1-а”; 

№ 1647 „Про передачу Касьяну М.М. в оренду земельної ділянки по              

вул. Героїв України, 26-г”; 

№ 1648 „Про передачу ПАТ „НВП „РАДІЙ„ в оренду земельної ділянки по 

вул. Олега Паршутіна, 15”; 

№ 1650 „Про передачу Касьянову В.П. в оренду земельної ділянки по              

вул. Євгена Маланюка, 21-а”; 

№ 1652 „Про передачу Щуці С.І. в оренду земельної ділянки по  

вул. Великій Перспективній, 38/33”; 

№ 1653 „Про передачу Турчанович С.М. в оренду земельної ділянки  по         

вул. Лінія 5-а, 21-а”; 

№ 1654 „Про передачу ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” в оренду земельних ділянок по 

м. Кропивницькому”; 

№ 1656 „Про поновлення ФОП Козаку Ф.Д. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Комарова, 166-г”; 

№ 1657 „Про поновлення ПрАТ „ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Миру (напроти будинку № 17-а)”; 

№ 1658 „Про поновлення ТОВ „Фотокераміка” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Яновського, 104-в”; 

№ 1659 „Про поновлення ПрАТ „ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Володі Дубініна (біля будинку № 11)”; 

№ 1661 „Про поновлення Шевченко Ю.В. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-г”; 

№ 1671 „Про надання Гребенюк Л.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. 

Соборній, 38”; 

№ 1672 „Про надання ТОВ „САЛЮТ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки між 

пров. Курінним та СТ „Аграрник”; 
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№ 1673 „Про затвердження ТОВ „МІСЬКПОБУТСЕРВІС” технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок по вул. Преображенській, 88-б”; 

№ 1674 „Про надання КП „МІСЬКСВІТЛО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20”; 

№ 1675 „Про передачу КЗ „Центральна міська лікарня  

м. Кіровограда” в постійне користування земельної ділянки 

по вул. Фортеця, 21”; 
№ 1676 „Про передачу Квартирно-експлуатаційному відділу міста 

Кропивницький в постійне користування земельної ділянки по          

вул. Кавалерійській, 9”; 

№ 1677 „Про передачу територіальному управлінню Державної судової 

адміністрації України в Кіровоградській області у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Волкова, 2”; 
№ 1679 „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”; 

№ 1680 „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”; 

№ 1681 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Садовій, 81-а”; 

№ 1682 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Покровській, 50”; 

№ 1683 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 5”; 

№ 1685 „ Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць Андріївської та 

Соборної, право оренди на яку набувається на аукціоні”. 

  

 від 05 червня 2018 року 

№ 1688 „Про передачу майна Кропивницькому міському військовому 

комісаріату”;   
№ 1689 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 

комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”;   
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№ 1692 „Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням 

Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759”; 

№ 1693 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”; 
№ 1694 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”; 
№ 1695 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 

№ 1696 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради             

від 23 лютого 2016 року № 68 „Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України „Про адміністративні послуги” на 

2016 - 2018 роки”; 

№ 1697 „Про найменування провулка”; 

№ 1701 „Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації 

Програми природоохоронних заходів місцевого значення  

на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15.02.2018 № 1429”; 

№ 1703 „Про створення комунального закладу „Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста 

Кропивницького”; 
№ 1705 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 

№ 1706 „Про передачу майна військовій частині А1840”; 

№ 1707 „Про передачу паливно-мастильних матеріалів Кропивницькому 

міському військовому комісаріату”; 

№ 1708 „Про передачу майна військовій частині 3011 Національної гвардії 

України”; 

№ 1714 „Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 „Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”; 

№ 1715 „Про передачу управлінню капітального будівництва Міської ради 

міста Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Героїв України, 26, корп. 1 (незавершене будівництво)”; 

№ 1716 „Про передачу Кріпаку Д.В. та Кріпаку С.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 40-а”; 
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№ 1718 „Про внесення доповнення до рішення міської ради від 17 січня     

2017 року № 762 „Про затвердження Програми розвитку дорожнього 

господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому на 2017-2021 

роки”; 

№ 1721 „Про надання КП „Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки між вулицями Велика 

Перспективна та Михайлівська по лівому березі річки Інгул”. 

  

 від 22 червня 2018 року 

№ 1729 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 

№ 1730 „Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки”; 

№ 1732 „Про затвердження Положення „Про присвоєння звання „Почесний 

громадянин міста Кропивницького”. 

  

 від 12 липня 2018 року 

№ 1739 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1740 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                

від 17 січня 2017 року № 760 „Про затвердження Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки”; 

№ 1741 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 762 „Про затвердження Програми розвитку 

дорожнього господарства та безпеки руху в місті Кропивницькому 

на 2017-2021 роки”; 

№ 1742 „Про внесення змін до рішення міської ради від 23 лютого  

2016 року № 85 „Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного призначення 

міста Кропивницького на 2016 – 2018 роки”; 

№ 1743 „Про проведення інвентаризації земель комунальної власності 

територіальної громади міста Кропивницького”; 

№ 1744 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”; 

№ 1747 „Про делегування прав замовника комплексної  

електрифікації територій в районі вулиці Айвазовського  

та провулка Санаторного у м. Кропивницькому ПрАТ 

„Кіровоградобленерго”; 
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№ 1748 „Про внесення змін до рішення міської ради від 14.06.2016  

№ 438”;   
№ 1749 „Про надання Митрофанову К.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя (у 

дворі будинку № 57)”;     
№ 1750 „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель міста Кропивницького Кіровоградської області”; 

№ 1751 „Про визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради 

від 29.01.2013 № 2231”; 

№ 1752 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               

від 15 березня 2017 року № 830 „Про затвердження Програми 

розвитку земельних відносин у місті Кропивницькому на 2017-        

2019 роки”; 
№ 1753 „Про перейменування Кіровоградської дитячої художньої школи 

імені О.О.Осмьоркіна та затвердження Статуту ХУДОЖНЬОЇ 

ШКОЛИ ІМЕНІ О.О.ОСМЬОРКІНА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у 

новій редакції”; 

№ 1755 „Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 1              

ім. Г.Г.Нейгауза та затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 1    

ІМ. Г.Г.НЕЙГАУЗА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

№ 1756 „Про перейменування КЗ „Кіровоградська музична школа № 2                          

ім. Ю.С.Мейтуса” та затвердження Статуту КЗ „МУЗИЧНА ШКОЛА        

№ 2 ІМ. Ю.С.МЕЙТУСА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій 

редакції”; 

№ 1757 „Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 3 та 

затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 3 МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

№ 1758 „Про перейменування Кіровоградської музичної школи № 4 та 

затвердження Статуту МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 4 МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

№ 1759 „Про перейменування Кіровоградської міської централізованої 

бібліотечної системи та затвердження Статуту МІСЬКОЇ 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО у новій редакції”; 

№ 1760 „Про перейменування комунального закладу „Кіровоградський 

міський літературно-меморіальний музей І.К.Карпенка-Карого” та 

затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

„ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ І.К.КАРПЕНКА-

КАРОГО МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” у новій редакції”; 
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№ 1761 „Про перейменування Кіровоградського музею музичної культури 

ім. К.Шимановського та затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ „КРОПИВНИЦЬКИЙ МУЗЕЙ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ІМ. К.ШИМАНОВСЬКОГО” у новій редакції”; 

№ 1762 „Про перейменування комунального закладу „Кіровоградський 

художньо-меморіальний музей О.О.Осмьоркіна” та затвердження 

Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ „ХУДОЖНЬО-

МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ О.О.ОСМЬОРКІНА” у новій редакції”; 

№ 1763 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 
№ 1764 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 17 січня 2017 року № 763 „Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального 

господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки”; 

№ 1768 „Про впровадження пілотного проекту щодо організації електронних 

торгів (конкурсів) на право оренди комунального майна з 

використанням електронної торгової системи „Prozorro.Продажі”; 

№ 1769 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 

від 29 січня 2014 року № 2774 „Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у складі управління 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 2014-

2018 роки”; 

№ 1772 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                        

від 29 липня 2014 року № 3263 „Про структуру, загальну чисельність та 

штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 

виконавчих органів Кіровоградської міської ради”; 
№ 1773 „Про продаж Гурковському Ю.Л. та Гурковській О.М. земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Генерала 

Родимцева, 83-в”; 

№ 1774 „Про продаж Мілющенко Н.М. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Руслана 

Слободянюка, 76”; 

№ 1775 „Про зміну Трахановській Л.Я. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Салтикова-Щедріна, 13”; 

№ 1776 „Про зміну Фейзуллаєву А.Д. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Комарова, 47”; 

№ 1777 „Про зміну Урись О.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Вокзальній”. 

 

 

Начальник управління апарату  

міської ради                                                    Л.Масло 


