
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГ 

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  31 січня 2019 року        № 2265 

 

Про затвердження порядку денного 

чотирнадцятої сесії Міської ради 

міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, розпоряджень міського голови              

від 17.01.2019 № 22-р та від 24.01.2019 № 23-р, враховуючи пропозиції 

міського голови Райковича А.П., депутатів міської ради Цертія О.М., 

Краснокутського О.В., Розгачова Р.О., Гамальчука М.П., Капітонова С.І., 

Зайченка В.В., Бєжана М.М., Шамардіна О.С., Міська рада                                  

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний чотирнадцятої сесії Міської ради                 

міста Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова        А. РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням Міської ради міста Кропивницького 

            від 31 січня 2019 року 

№ 2265 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

чотирнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради  Депутат міської ради Цертій О.М.,  

депутат міської ради 

2.  Про інформацію керівника Кіровоградської місцевої 

прокуратури про результати діяльності прокуратури 

на території міста Кропивницького за 2018 рік 

 

Кіровоградська 

місцева прокуратура 

Прокопчук Д.В., 
керівник Кіровоградської 

місцевої прокуратури 

3.  Про передачу у власність спортивного та дитячих 

майданчиків 
2108 

(доопрацьований) 

Управління молоді та 

спорту 

Черкасська К.В., 
заступник начальника 

управління 

4.  Про передачу майна військовій частині А0680 
2339 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

5.  Про передачу майна військовій частині А1840 
2340 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

6.  Про найменування вулиць і провулка у садовому 

товаристві «50 років Жовтня» 
2341 

Управління культури 

і туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник управління 

7.  Про звільнення від сплати державного мита 
2429 

Управління з питань 

захисту прав дітей 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 
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8.  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» 

2381 
(доопрацьований) 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 липня 2014 року № 3271 «Про 

надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади               

м. Кіровограда житлового фонду ДП ДАК «Хліб 

України» 

2428 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

10.  Про затвердження передавального акта 

комунального підприємства «Редакція газети вісника 

Міської ради міста Кропивницького «Вечірня газета» 
2431 

(доопрацьований) 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

11.  Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2019-2021 роки 
2110 

(доопрацьований) 

Управління з питань 

надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 

населення 

 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

12.  Про затвердження Програми капітального 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об’єктів комунального господарства і соціально-

культурного призначення міста Кропивницького на 

2019 – 2021 роки 

2111 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 

Білокінь С.В.,  
начальник управління 

13.  Про затвердження Міської програми розвитку 

ярмаркової діяльності та ліквідації торгівлі з рук у 

невстановлених місцях на 2019-2021 роки 2300 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 
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14.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки» 

2338 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

Паливода А.А., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

15.  Про затвердження Програми територіальної оборони 

та підтримання постійної мобілізаційної готовності 

міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки 
2326 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

16.  Про затвердження Програми реалізації вимог Закону 

України «Про адміністративні послуги»                              

на 2019 - 2021 роки» 

2327 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

17.  Про затвердження Комплексної програми діяльності 

міської дружини міста Кропивницького                          

на 2019-2021 роки 

2328 
(доопрацьований) 

Міська дружина Федоров В.П., 
начальник міської 

дружини 

18.  Про затвердження Програми забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа на 2019 - 2021 роки» 

2329 
Управління з питань 

захисту прав дітей 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

19.  Про затвердження Програми забезпечення умов 

діяльності депутатів міської ради сьомого скликання 

на 2019 - 2020 роки 

2331 
(доопрацьований) 

Управління апарату 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

20.  Про затвердження Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками міської ради та виконавчого 

комітету міста Кропивницького на 2019 - 2021 роки 
2332 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

21.  Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019 - 2021 роки 2334 
Відділ інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Бабаєва О.В., 
начальник відділу 

22.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1410 «Про 

затвердження Програми паспортизації нерухомих 

пам’яток культурної спадщини міста Кропивницького на 

2018-2020 роки» 

2374 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 
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23.  Про внесення змін до рішення міської ради                     

від 21 листопада 2017 року № 1194 «Про затвердження 

Міської програми профілактики та протидії 

злочинності «Безпечне місто» на 2017-2020 роки»  

2375 
(доопрацьований) 

Відділ з питань 

запобігання і виявлення 

корупції та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

Шишко О.М., 
начальник відділу 

24.  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»  

2378 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

25.  Про внесення змін 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» 

2379 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

26.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1765 

«Про затвердження Програми розвитку та 

збереження зелених насаджень у місті 

Кропивницькому на 2018-2021 роки»  

2380 
(доопрацьований) 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

27.  Про затвердження Програми протидії поширенню 

наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним 

обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів, на 2019-2021 роки 

2382 
(доопрацьований) 

Міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

28.  Про затвердження Програми соціальної підтримки, 

розвитку та становлення сімей, дітей та молоді                 

м. Кропивницького на 2019 рік 

2385 
(доопрацьований) 

Міський центр 

соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор міського центру 

29.  Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в                          

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

2389 
(доопрацьований) 

Управління культури 

і туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник управління 
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30.  Про затвердження Програми управління 

комунальним майном на 2019 рік 2391 

Управління 

комунальної 

власності 

Колюка О.С., 
начальник управління 

31.  Про затвердження Програми розвитку міського 

пасажирського транспорту та зв’язку у                            

м. Кропивницькому на 2018 – 2020 роки (в новій 

редакції) 

2392 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Вергун О.С., 
начальник управління 

32.  Про затвердження Програми висвітлення діяльності 

Міської ради міста Кропивницького та її 

виконавчого комітету на 2019 рік 

2430 

Відділ по роботі із 

засобами масової 

інформації 

Якунін С.В., 
начальник відділу 

33.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік» 

2435 
(доопрацьований) 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

34.  Про затвердження на посаді Вергуна О.С. 
2439 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

35.  Про затвердження на посаді Паливоди А.А. 
2440 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

36.  Про внесення змін до рішення 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» 

 

2433 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

37.  Про внесення змін до рішення міської ради                     

від 17 січня 2017 року № 760 «Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста на 

2017-2019 роки» 

 

2434 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 
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38.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2018 року № 2207 

«Про організацію харчування учнів та вихованців 

пільгових категорій в закладах освіти                                 

м. Кропивницького на 2019 рік» 

2443 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

39.  Про затвердження Статуту територіальної громади 

міста Кропивницького 
2312 

(доопрацьований) 
Відділ з питань 

внутрішньої політики 

Горбенко О.А., 
начальник відділу 

40.  Про технічну документацію 

2585 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

41.  Про відмову ТОВ «СКАНДИНАВІАН ХАУС» у 

наданні дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                     

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

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

42.  Про інформацію начальника управління захисту 

економіки в Кіровоградській області Департаменту 

захисту економіки Національної поліції України, 

відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 вересня 2018 року № 1788 

«Про депутатський запит групи депутатів Міської 

ради міста Кропивницького» 

 

За пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П. 

Духно В.М., 
начальник управління 
захисту економіки в 

Кіровоградській області 

Департаменту захисту 
економіки Національної 

поліції України 

43.  Про інформацію начальника відділу розслідувань 

особливо тяжких злочинів слідчого управління 

Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області, відповідно до рішення 

Міської ради міста Кропивницького від 06 вересня 

2018 року № 1788 «Про депутатський запит групи 

депутатів Міської ради міста Кропивницького» 

 

За пропозицією  

міського голови 

Райковича А.П. 

Рудненко О.М., 
начальник відділу 

розслідувань особливо 

тяжких злочинів слідчого 
управління 

Головного управління 

Національної поліції в 
Кіровоградській області 
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44.  Про звіти голів постійних комісій Міської ради                   

міста Кропивницького  

За пропозицією  

голів постійних 

комісій 

Голови постійних 

комісій міської ради 

45.  Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 15 березня 2017 року № 829 «Про затвердження 

Міської програми соціально-правового захисту дітей, 

профілактики правопорушень у дитячому 

середовищі та популяризації сімейних форм 

виховання на 2017-2019 роки» 

 

2452 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

Тимоховська Т.М., 
начальник управління 

46.  Про внесення змін до рішення міської ради                       

від 06 листопада 2018 року № 1954 («Про реорганізацію 

виконавчого органу та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року № 3263») 
2586 

Управління культури 

і туризму 
(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

 

Назарець А.Ф., 
начальник управління 

47.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 06 листопада 2018 року № 1966 

«Про внесення змін до рішення міської ради                   

від 21 листопада 2017 року № 1200 «Про надання 

згоди на безоплатну передачу з державної власності 

до комунальної власності територіальної громади             

м. Кропивницького світлофорних об’єктів» 

 

2455 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

48.  Про звернення Міської ради міста Кропивницького 

до Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Верховної Ради України та Ради національної 

безпеки і оборони України щодо захисту інституції 

сім’ї в Україні 
2432 

Депутат Міської ради  

міста Кропивницького 

Капітонов С.І. 
(за пропозицією 

депутата  

Капітонова С.І.) 

 

 

Капітонов С.І., 
депутат міської ради 
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49.  Про передачу ПП «Укртехноторг» в оренду 

земельної ділянки по вул. Смоленській, 2-в  

2478 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Розгачова Р.О.) 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

50.  Про надання згоди на безоплатну передачу з 

державної власності до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького 

2587 Управління 

адміністративних 

послуг 
(за пропозицією 

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

51.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 12 липня 2018 року № 1746 

«Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 19 грудня 2017 року № 1263» 

2617 Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Зайченка В.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

52.  Про надання Гордійчуку І.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Балтійській 
2497 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

53.  Про надання Корнієнко І.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Осмьоркіна (біля будинку № 22) 

2498 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

54.  Про надання Білецькому І.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Олега Кошового 

2114 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

55.  Про передачу у власність земельних ділянок 

учасникам АТО   (40 п., 37 діл.) 

2499 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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56.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам    (4 п., 3 діл.) 

2500 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

57.  Про надання Мельниченку О.К. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Тургенєва, 3-а 

2501 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

58.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (12 п., 10 діл.) 

2502 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

59.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (11 п., 9 діл.) 

2503 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

60.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (9 п., 7 діл.) 

2504 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

61.  Про передачу Вербецькій А.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Петра Левченка                           

(біля будинку № 39) 

2505 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

62.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (16 п., 14 діл.) 

2506 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

63.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (32 п., 30 діл.) 

2507 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 
 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

64.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (6 п., 4 діл.) 

2508 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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65.  Про передачу Олексюк А.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Шахтарській, 28 

2509 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

66.  Про передачу Кравець Н.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Олеся Гончара, 19 

2510 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

67.  Про передачу Бузьку О.Д. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Айвазовського, 18-а 

2511 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

68.  Про надання Миронюк Н.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Козацькому (біля будинку № 38-а) 

2512 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

69.  Про надання Капітоновій О.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Олександра Олеся                 

(біля будинку № 26/14) 

2513 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

70.  Про надання Загребі А.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського                              

(біля земельної ділянки з кадастровим                               

№ 3510100000:46:406:0050) 

2514 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

71.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (5 п., 4 діл.) 

2515 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

72.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам в садових товариствах                            

(21 п., 19 діл.) 

2516 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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73.  Про передачу Фьодорову А.С. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Кропивницького 

(біля авторинку) 

2517 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

74.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах   (15 п., 13 діл.) 

2518 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

75.  Про передачу Унраін О.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Івана Сірка, 1 

2519 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

76.  Про надання Коротич Г.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних  

2520 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

77.  Про надання Воленко Т.Й. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова (біля                

будинку № 30)  

2521 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

78.  Про надання Сєрікову В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку 

№ 16, корп. 2)  

2522 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

79.  Про надання Бондарю П.Н. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на площі Дружби народів (біля будинку № 5)  

2523 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

80.  Про надання Загуменній А.О. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку               

№ 78)   (інвалід війни ІІ групи)  

2524 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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81.  Про надання Чернову Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Соборній (біля будинку № 22)   

(учасник АТО) 

2525 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

82.  Про надання Пилипенку О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Новомиколаївській              

(біля будинку № 9)  

2526 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

83.  Про надання Великій Н.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля будинку № 10) 

 

2527 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

84.  Про надання Крепак Л.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по Студентському бульвару (біля будинку № 7) 

 

2528 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

85.  Про надання Тельній Т.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку № 32/1) 

2529 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

86.  Про надання Велитницькому В.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шульгиних (біля будинку 

№ 32, корп. 1)  

2530 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

87.  Про надання Кучинському О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по просп. Перемоги (біля            

будинку № 6) 

1947 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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88.  Про надання Михайлюку Ю.П. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля 

будинку № 13, корп. 1)  

2531 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

89.  Про надання Тригорлому С.С. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева (біля 

будинку № 55)  

2532 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

90.  Про надання Кузніцовій О.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 

будинку № 29)  

2533 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

91.  Про надання Глумному І.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по пров. Училищному (напроти будинку № 10) 

 

2534 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

92.  Про передачу Хмурі П.О. у власність земельної 

ділянки по вул. Івана Похитонова (біля будинку № 1-а) 

2535 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

93.  Про передачу Халік В.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андрія Матвієнка, 3-б                          

(біля котельні)  

2536 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

94.  Про передачу Петуховій Л.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 16-в 

2537 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

95.  Про передачу Сушку О.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (біля будинку № 1) 

2538 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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96.  Про передачу Поліщук А.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шульгиних (у дворі                   

будинку № 12)  

2539 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

97.  Про передачу Духовній Ю.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній (біля 

будинку № 16/9)  

2540 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

98.  Про передачу Макарову Д.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, 28-м  

2541 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

99.  Про передачу Куряті І.Й. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Преображенській (біля 

будинку № 6)  

2542 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

100.  Про надання ТОВ «СВ» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 16 

2543 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

101.  Про надання ТОВ «СВМ-08» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Олени Теліги, 8 

2544 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

102.  Про надання ПП «ШТИЛЬ-ЄЛИСАВЕТГРАД» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) по вул. Віктора Чміленка, 82 

2545 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

103.  Про надання Дроботюку О.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Родниковій, 89 

 

2546 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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104.  Про надання Фундовному В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Миколи Міхновського, 7 

2547 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

105.  Про надання Шаровій В.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Декабристів, 4 

2548 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

106.  Про надання Закарян Р.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 1-а 

2549 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

107.  Про надання Бондаренку В.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Аджамській, 10-а 

2550 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

108.  Про надання Цицаковській С.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Волкова, 26-б 

863 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

109.  Про надання Усанову Д.С. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі               

(на місцевості) по вул. Добровольського, 15-а 

1458 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

110.  Про надання ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД» дозволу 

на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж земельної 

ділянки по просп. Університетському, 25 

2551 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

111.  Про надання Санасаряну Р.Р. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Яновського, 112-л 

2552 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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112.  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) 

1740 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

113.  Про передачу ПП ПВФ «АЦИНУС» в оренду 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 60 

2553 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

114.  Про передачу Пшеничниковій Н.І. в оренду 

земельної ділянки по вул. Зінченка, 2 

2554 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

115.  Про передачу Шамардіній К.О. в оренду земельної 

ділянки по просп. Винниченка, 2 

2555 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

116.  Про передачу ПП «ПРОМЗБУТСЕРВІС» в оренду 

земельної ділянки по вул. Волкова, 17-а 

2556 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

117.  Про передачу Слинченку А.О. в оренду земельної 

ділянки по Студентському бульвару, 22-б 

2557 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

118.  Про передачу ПП «САКС» в оренду земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 26-а 

2558 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

119.  Про передачу Корольовій Д.І. та Корольовій М.І. в 

оренду земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 28 

2559 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

120.  Про передачу Куроп’ятнику Ю.С. в оренду земельної 

ділянки по вул. Юрія Липи, 4-а 

2560 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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121.  Про передачу Войтовичу Е.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Садовій, 79 

2561 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

122.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Добровольського, 22-г 

2053 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

123.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Руслана Слободянюка, 132-в 

2054 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

124.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по пров. Фортечному, 23-г 

2055 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

125.  Про передачу Ковальовій С.А. в оренду земельної 

ділянки по вул. Яновського, 58-в 

2056 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

126.  Про припинення ТОВ «Імперія-Агро» права 

користування земельними ділянками по                             

вул. Волкова, 17 

2562 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

127.  Про припинення ПНВМП фірмі «ІНКОПМАРК» 

права користування земельними ділянками по                              

м. Кропивницькому 

2563 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

128.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 

2564 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

129.  Про поновлення ФОП Хрикіну В.І. договорів оренди 

землі по м. Кропивницькому 

2565 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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130.  Про надання ПрАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 13555» дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Олега 

Паршутіна, 22 

2566 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

131.  Про надання Кіровоградському регіональному 

управлінню «Державного фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки                           

по вул. Васнецова, 8 

2567 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

132.  Про надання фірмі 

«КІРОВОГРАДПРОМТОРГМЕБЛІ» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Героїв 

України, 26-а 

2568 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

133.  Про надання КІРОВОГРАДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Степняка- 

Кравчинського, 28 

2569 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

134.  Про надання Кіровоградській обласній організації 

інвалідів «Союз організацій інвалідів України 

Всеукраїнської організації інвалідів» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Шевченка, 3 

 

2570 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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135.  Про надання Сергієнку В.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення                   

по вул. Київській, 59/61 

2571 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

136.  Про надання Швець Р.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення                    

по вул. Братиславській, 7-в (біля заводу «Гідросила») 

 

2572 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

137.  Про надання Смоляру А.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення по вул. 

Героїв України, 32-в 

2261 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

138.  Про надання ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по                                     

просп. Інженерів, 1 

2573 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

139.  Про затвердження ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок по                                  

вул. Преображенській, 5 

2574 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

140.  Про затвердження земельної ділянки по                          

вул. Родниковій (напроти МРЕО), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

2575 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

141.  Про затвердження земельної ділянки по                           

вул. Генерала Родимцева, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2269 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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142.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала 

Родимцева, 2 (зупинка «Білгородська»), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 

2270 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

143.  Про затвердження земельної ділянки по                     

вул. Лінія 5-а (біля зупинки громадського 

транспорту), право оренди на яку набувається на 

аукціоні 

2576 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

144.  Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Космонавта Попова та Юрія Коваленка, право 

оренди на яку набувається на аукціоні 

2577 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

145.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна (біля будинку № 15), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2578 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

146.  Про затвердження земельної ділянки в районі 

Аджамського промвузла, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2579 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

147.  Про затвердження земельної ділянки по                         

вул. Короленка (біля будинку № 40), право оренди на 

яку набувається на аукціоні 

2580 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

148.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по  

вул. Лінія 7-а, 32-а 

2581 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

149.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 15.02.2018 № 1442 («Про передачу ТОВ 

«ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по вул. 

Аджамській») 

 

2582 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 
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150.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького   (4 п.) 

2583 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

151.  Про внесення змін до рішення міської ради                     

від 28.10.2014 року № 3466 («Про надання                    

Медведєву О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала Жадова 

(напроти дудинку № 28, корп. 5») 

2584 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
т.в.о. начальника 

управління 

152.  РІЗНЕ    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького           Л. МАСЛО 


