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МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 

 СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від “__”__________ 2019 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       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 
Лариса Худояр 22 07 05 



Додаток 

до рішення Міської ради  
міста Кропивницького 

“___”________ 2019 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 15 грудня 2015 року 

№ 24 „Про звільнення від сплати державного мита”; 

  

 від 23 лютого 2016 року 

№ 64 „Про затвердження Міської програми соціально-правового захисту 

дітей, профілактики правопорушень у дитячому середовищі та 
популяризації сімейних форм виховання на 2016 рік”; 

  
 від 17 листопада 2016 року 

№ 692 
 

„Про оптимізацію мережі лікувально-профілактичних закладів 
комунальної власності м. Кропивницького та реорганізацію 

пологового будинку № 2 ім. “Святої Анни” шляхом приєднання до 

пологового будинку № 1”; 
  
 від 20 грудня 2016 року 

№ 726 „Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336”; 

№ 727 „Про передачу майна військовій частині А1840”; 
№ 728 „Про передачу майна військовій частині польова пошта В2336”; 

  
 від 15 березня 2017 року 

№ 831 
 

„Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради              

від 17 листопада 2016 року № 692 „Про оптимізацію мережі 

лікувально-профілактичних закладів комунальної власності                

м. Кропивницького та реорганізацію пологового будинку № 2             
ім. „Святої Анни” шляхом приєднання до пологового будинку № 1”; 

  
 від 27 червня 2017 року 

№ 994 
 

„Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
„МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК З ФУНКЦІЯМИ 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ІІ РІВНЯ”  у новій редакції”; 
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Продовження додатка 
  
 від 04 вересня 2017 року 

№ 1066 „Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки по         

пров. Цеховому, 3-б”; 

№ 1074 „Про припинення ПП „Созидатель-1” права користування земельною 
ділянкою по вул. Комарова (біля КРЕП № 7)”; 

  

 від 21 листопада 2017 року 

№ 1212 „Про затвердження Програми підтримання постійної мобілізаційної 

готовності міста Кропивницького на 2018 рік”; 

№ 1226 „Про звільнення від сплати державного мита”; 

  

 від 19 грудня 2017 року 

№ 1263 „Про затвердження Програми оптимізації системи теплопостачання 

у місті Кропивницькому на 2017-2018 роки”; 
№ 1266 „Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти        

м. Кропивницького на 2018 рік”; 

№ 1269 „Про дію рішень Кіровоградської міської ради від 27.01.2015 

№ 3949 та від 23.02.2016 № 93 на 2018 рік”; 
  

 від 21 грудня 2017 року 

№ 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1371 „Про перейменування фінансового управління Кіровоградської 

міської ради та затвердження Положення про фінансове управління 

Міської ради міста Кропивницького”; 

  

 від 15 лютого 2018 року 
№ 1443 „Про звільнення від сплати земельного податку на 2018 рік”; 

  

 від 20 лютого 2018 року 
№ 1473 „Про передачу ТОВ „НЬЮПОРТ ХОЛДІНГ” в оренду земельної 

ділянки по вул. Бобринецький шлях, 208”; 
№ 1474 „Про передачу ТОВ „БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 69-а”; 
№ 1475 „Про передачу ТОВ „БРСМ-ГРУП” в оренду земельної ділянки по 

вул. Салтикова-Щедріна, 1-б”; 
№ 1480 „Про передачу ТОВ „ЛАЙК ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Юрія Коваленка, 12”; 
№ 1481 „Про передачу ТОВ „ЄРА-ІНВЕСТ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 39-д”; 
№ 1482 „Про передачу ТОВ „КОРСО ТАУН” в оренду земельної ділянки по 

вул. Короленка, 15”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1483 „Про передачу ТОВ „КОРСО ТАУН” в оренду земельної ділянки по 

вул. Кропивницького, 187”; 
№ 1487 „Про передачу Дікусару М.С. в оренду земельної ділянки по              

вул. Віктора Чміленка, 24-в”; 
№ 1488 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”; 
№ 1489 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”;     
№ 1490 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”;   

  

 від 24 квітня 2018 року 
№ 1595 „Про припинення комунального закладу „Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини” шляхом перетворення (реорганізації) у 
комунальне некомерційне підприємство”; 

№ 1596 „Про припинення комунального закладу „Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 
№ 1597 „Про припинення комунального закладу „Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2 м. Кіровограда” шляхом перетворення 

(реорганізації) у комунальне некомерційне підприємство”; 
№ 1602 „Про припинення Котуш І.Я. права користування земельною 

ділянкою по вул. Соборній, 19”; 

  

 від 26 квітня 2018 року 
№ 1649 „Про передачу ТОВ „НАФТАПРАЙМ„ в оренду земельної ділянки 

по вул. Великій Пермській, 72”; 
№ 1651 „Про передачу Стегару І.М. та Карбівничому С.В. в оренду 

земельної ділянки по вул. Глинки, 6-а”; 
№ 1655 „Про передачу Адамовичу О.О. в оренду земельної ділянки по        

вул. Великій Пермській, 11-а”; 
№ 1660 „Про поновлення Шеховцовій Б.В. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Шевченка, 3”; 
№ 1662 „Про поновлення ГО „ГТ „Естер” договору оренди земельної 

ділянки по вул. Миру (біля будинків № 10 та № 12)”; 
№ 1663 „Про поновлення ФОП Чорній В.Т. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Євгена Тельнова, 2-в”; 
№ 1664 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по  

м. Кропивницькому”; 
№ 1665 „Про припинення Шамардіну О.С. права користування земельною 

ділянкою по вул. Шульгиних, 32”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1666 „Про припинення ГО „Гаражний кооператив „Турист” права 

користування земельною ділянкою по вул. Кутузова, 1”; 
№ 1667 „Про припинення ФОП Олексенку Ю.В. та ФОП Болгуновському В.А. 

права користування земельною ділянкою по вул. Соборній, 13/1; 
№ 1668 „Про припинення Волобуєвій Т.Ф. та Колісніченко Л.Ф. права 

користування земельною ділянкою по вул. Яновського, 157”; 
№ 1669 „Про припинення Лойку С.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Добровольського, 7”; 
№ 1670 „Про припинення Матинській Р.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”; 
№ 1678 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Полтавській (біля 

АЗС„БРСМ”), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 1684 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Брестській, 3-а”; 
  

 від 05 червня 2018 року 
№ 1699 „Про оптимізацію мережі закладів освіти”; 
№ 1710 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1595 „Про припинення комунального 

закладу „Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” 

шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 
підприємство”; 

№ 1711 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1596 „Про припинення комунального 
закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1               

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”; 
№ 1712 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1597 „Про припинення комунального 

закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2               

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 
некомерційне підприємство”; 

  

 від 22 червня 2018 року 
№ 1733 „Про передачу комунальному підприємству „Електротранс” Міської 

ради міста Кропивницького” у постійне користування земельної 

ділянки по просп. Університетському, 3”; 
№ 1734 „Про надання ТОВ „ЛНК” дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1735 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта Попова 

(біля ринку „Жемчуг”), право оренди на яку набувається на 

аукціоні”; 
№ 1736 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Пашутінській (напроти супермаркету 

„АТБ”) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”; 

  

 від 12 липня 2018 року 
№ 1767 „Про продовження терміну дії Програми „місцевих стимулів” для 

працівників охорони здоров'я”; 

  

 від 06 вересня 2018 року 
№ 1787 „Про депутатський запит депутата Міської ради міста 

Кропивницького Краснокутського О.В.”; 
№ 1793 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 29 березня 2018 року № 1560 „Про затвердження Програми 
формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу      

м. Кропивницького на 2018-2020 роки”; 
№ 1796 „Про передачу майна військовій частині А1840”; 
№ 1798 „Про створення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„СПЕЦІАЛІЗОВАНА МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО” та 

затвердження його Статуту”; 
№ 1799 „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”; 

№ 1800 „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”; 

№ 1801 „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”; 

№ 1803 „Про затвердження передавального акта та перейменування 

загальноосвітньої школи”; 
№ 1804 „Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1807 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА „АМБУЛАТОРІЯ 

ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ-СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ” МІСЬКОЇ 

РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО”; 
№ 1808 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1                                               
М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО”; 
№ 1809 „Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2                                              

М. КРОПИВНИЦЬКОГО” МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО”; 
№ 1810 „Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу „Амбулаторія загальної практики-сімейної 

медицини” на баланс комунального некомерційного підприємства 

„Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” Міської ради 
міста Кропивницького”; 

№ 1811 „Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу „Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1 м. Кіровограда” на баланс комунального 

некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кропивницького” Міської ради міста 

Кропивницького”; 
№ 1812 „Про затвердження передавального Акту майна з балансу 

комунального закладу „Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кіровограда” на баланс комунального 
некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 м. Кропивницького” Міської ради міста 

Кропивницького”; 
№ 1814 „Про перерозподіл бюджетних призначень по закладах охорони 

здоров'я”; 
№ 1817 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  

від 21 листопада  2017 року № 1226 „Про звільнення від сплати 

державного мита”; 
№ 1818 „Про спрямування коштів”; 
№ 1823 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1825 „Про передачу Шпунту Є.С. у власність земельної ділянки по               

вул. Свободи (біля будинку № 9-а)”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1826 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 

(земельних торгах) по вул. Віктора Чміленка (біля будинку № 23) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 
земельні торги окремим лотом”; 

№ 1827 „Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Великій Перспективній (біля будинку  
№ 17-а) на конкурентних засадах (земельних торгах)”; 

№ 1828 „Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки за адресою: між                   

пров. Курінним та СТ „Аграрник”; 
№ 1829 „Про надання Поліщук А.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Шульгиних (у дворі будинку № 12)”; 
№ 1830 „Про припинення Меланченку П.Г. права користування земельними 

ділянками по вул. Яновського, 81”; 
№ 1831 „Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо відновлення (встановлення) меж земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15)”; 

№ 1832 „Про передачу Барчан Т.А. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 6)”; 
№ 1833 „Про надання Лупандіну М.І. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Соборній, 7-б”; 
№ 1834 „Про поновлення ФОП Дубраві Л.Г. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Холодноярській, 27”; 
№ 1835 „Про зміну Войцю В.В. цільового призначення земельної ділянки по 

вул. Чайковського, 83/172”; 
№ 1837 „Про надання Кумпан Л.С. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Вербицького, 37”; 
№ 1838 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 
№ 1839 „Про надання Шкуренко Л.М. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Романа Шухевича, 3/2”; 
№ 1840 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 
№ 1841 „Про надання Бордіян Т.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Керченській (між буд. № 71 та № 73)”; 
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Продовження додатка 
  

№ 1842 „Про надання Лисканичу О.В. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по              

пров. Алтайському, 28”; 
№ 1843 „Про надання Ждану С.М. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Зеленогірській, 65”;    
№ 1844 „Про надання Резніченко Г.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по тупику 

Азовському (біля буд. № 14)”;    
№ 1845 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”;    
№ 1846 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”;    
№ 1847 „Про передачу Гордієнко М.М. в оренду земельної ділянки по            

вул. Затишній, 10”;    
№ 1848 „Про передачу Яровенко А.Д. у власність земельної ділянки по            

вул. Делегатській, 20”; 
№ 1849 „Про передачу Гончаровій В.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Алтайському”; 
№ 1850 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;    
№ 1851 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;    
№ 1852 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
№ 1853 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 
№ 1854 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”;    
№ 1855 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;    
№ 1856 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 
№ 1857 „Про передачу Степанову В.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Зоряній, 10”; 
№ 1858 „Про передачу Умрихіну О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Громадянському, 4-б”; 
№ 1859 „Про надання Ліцман В.Р. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Сергія Сєнчева (ділянка № 66)”; 

№ 1860 „Про надання Столярчуку О.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Ялтинській”; 
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 Продовження додатка 
  

№ 1861 „Про надання Малику С.Л. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  

вул. Інгульській (між будинками № 50 та № 52)”;    
№ 1862 „Про передачу Ковальчуку В.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Гідросилівській”; 
№ 1863 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;    
№ 1864 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;   
№ 1865 „Про передачу Жаркову К.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки на розі вулиць Сергія Сєнчева та Родникової”; 
№ 1866 „Про передачу Гавриш Т.А. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Азовському”;    
№ 1867 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;    
№ 1868 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;    
№ 1869 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;    
№ 1870 „Про передачу Бучковському К.В. у власність земельної ділянки по 

вул. Лінія 7-а (біля будинку № 33)”; 
№ 1871 „Про передачу Кінцурашвілі Т.Т. у власність земельної ділянки по 

вул. Архітектора Достоєвського, 46/2”; 
№ 1872 „Про передачу Єфімовичу Д.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки на розі вулиць Барболіна та Романа Майстерюка”; 
№ 1873 „Про передачу Фоміну І.В. у власність земельної ділянки по               

вул. Садовій”;    
№ 1874 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 1875 „Про надання Марковій В.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Аджамському (біля будинку № 17/95)”; 

№ 1876 „Про надання Шевері М.Ф. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Юрія 
Коваленка (у дворі будинку № 9)”;   

№ 1877 „Про надання Шагіну С.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 

вул. Космонавта Попова (біля буд. № 11, корп.3)”;    
№ 1878 „Про надання Миценку В.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Героїв України (біля будинку № 22-б)”;    
№ 1879 „Про надання Подкладенку В.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Андрія 

Матвієнка, 3-г”; 
№ 1880 „Про надання Опрі К.М. дозволу на розроблення  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                

вул. Героїв України (біля будинку № 22)”;    
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 Продовження додатка 
  

№ 1881 „Про надання Бугаєнку В.О. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Академіка Корольова, 3-г”; 

 
№ 1882 „Про надання Полтавцю В.О. дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 

Похитонова (у дворі будинку 14/11)”; 
№ 1883 „Про надання Моцному Р.В. та Олійник Н.М. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Шульгиних, 32”; 
№ 1884 „Про передачу Сошніковій Г.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Олексія Єгорова (біля буд. № 26)”; 
№ 1885 „Про передачу Бондаренку С.П. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Можайського, 2-а”; 
№ 1886 „Про передачу Луценку О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”; 
№ 1887 „Про передачу Бондаренку О.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Андрія Матвієнка (біля котельні)”; 
№ 1888 „Про надання Сидоровій О.В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка,17-а”; 

№ 1889 „Про поновлення Мерошкіній О.Ю. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального ринку)”; 

№ 1890 „Про надання ТОВ „Кіровоградська виробнича лабораторія 

ветеринарних препаратів” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Преображенській, 92-г”;    
№ 1891 „Про надання ПП „УКРТЕХНОТОРГ” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Смоленській, 2-в”;    

№ 1892 „Про надання Очеретнюку В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 29-б”;    

№ 1894 „Про передачу Свиридову О.В. в оренду земельної ділянки по               

вул. Вокзальній, 37/16”;    
№ 1895 „Про передачу ПП „ЛІДЕР СМ” в оренду земельної ділянки по            

вул. Добровольського, 1”;    
№ 1896 „Про передачу ПАТ „НВП „РАДІЙ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Академіка Тамма, 33/32”;   
№ 1897 „Про поновлення Вітряченку Л.Б. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Михайлівській, 1”; 
№ 1898 „Про поновлення ПАТ „РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ” договору 

оренди земельної ділянки по вул. Декабристів, 2/14”;    



11 
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№ 1899 „Про поновлення Сергатому Ю.О. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14)”;     
№ 1900 „Про поновлення ФОП Охрименко Н.В. договору оренди земельної 

ділянки по вул. Героїв України, 28-б”; 
№ 1901 „Про надання Автогаражному кооперативу № 1 „Автолюбитель” 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки по вул. Ціолковського, 1”;    
№ 1902 „Про надання ОК НКК „АГРАРНИК” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Юрія Коваленка, 4-а”; 
№ 1903 „Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ ПАРАФІЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Лінія 5-а”; 
№ 1904 „Про надання ПАТ „УКРСОЦБАНК” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Дворцовій, 25”; 
№ 1905 „Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ СЕРВІСНОМУ ЦЕНТРУ МВС В 

КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ у постійне користування земельних 

ділянок по м. Кропивницькому”; 
№ 1906 „Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по     

пров. Училищному, 3-а”;    
№ 1907 „Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по 

Студентському бульвару, 21”; 
№ 1908 „Про припинення ПАТ „ВТБ БАНК” права користування земельною 

ділянкою по вул. Вокзальній, 16, корп. 1”; 
№ 1909 „Про припинення ПП „АЛЬБІОН-ІСТЕЙТ К”  права користування 

земельною ділянкою по вул. Архангельській, 26”;    
№ 1910 „Про затвердження КЗ „Обласна спеціалізована дитячо-юнацька 

школа олімпійського резерву–2” технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на 

перехресті вулиць Курганної, Суворова, Барболіна”;    
№ 1911 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля 

магазину „АТБ”), право оренди на яку набувається на аукціоні”;    
№ 1912 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-г”;    
№ 1913 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 15-г”;    
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№ 1914 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Ялтинській (біля онкодиспансеру)”; 
№ 1915 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Героїв України, 6/13”; 
№ 1916 „Про зміну Димитровичу О.В. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Садовій, 41/72”; 
№ 1917 „Про зміну Коцюрбі Ю.І. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля кардіодиспансеру)”; 
№ 1918 „Про зміну Коцюрбі В.Ю. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля кардіодиспансеру)”;   
№ 1919 „Про надання ТОВ „АЛЄКС ТРЕЙД” дозволу на передачу в 

суборенду земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля мосту)”; 
№ 1920 „Про відмову у наданні дозволів на відведення земельних ділянок”; 
№ 1923 „Про передачу Котляру Ю.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі буд. № 51/44)”; 
№ 1924 „Про надання Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А. дозволу на 

розроблення  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Винниченка, 1-г”; 
№ 1925 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Вокзальній”; 

  

 від 06 листопада 2018 року 
№ 1931 „Про передачу майна”; 
№ 1933 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 1935 „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”; 

№ 1949 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1595 „Про припинення комунального 

закладу „Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини” 
шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне некомерційне 

підприємство”; 
№ 1950 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 24 квітня 2018 року № 1596 „Про припинення комунального 
закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1                      

м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 

некомерційне підприємство”; 
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№ 1951 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького  
від 24 квітня 2018 року № 1597 „Про припинення комунального 
закладу „Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2                   
м. Кіровограда” шляхом перетворення (реорганізації) у комунальне 
некомерційне підприємство”; 

№ 1956 „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”; 
№ 1957 „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”; 
№ 1958 „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”; 

№ 1959 „Про звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького до 

Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України 

про виділення додаткових коштів”; 
№ 1960 „Про звернення депутатів Міської ради міста  

Кропивницького до Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів 
України та в.о. Міністра охорони здоров’я України щодо фінансової 
незабезпеченості галузі „Охорона здоров’я” м. Кропивницького”; 

№ 1961 „Про спрямування коштів”; 
№ 1963 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;   
№ 1967 „Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради  

від 19 грудня 2017 року № 1263 „Про затвердження Програми 

оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому на 2017-
2018 роки”; 

№ 1973 „Про затвердження істотних умов договору енергосервісу”; 
№ 1974 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Районній, 10”; 
№ 1975 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Руслана Слободянюка, 213-б”; 
№ 1976 „Про надання ПАТ „УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Генерала Родимцева, 
102”; 
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 Продовження додатка 
  

№ 1977 „Про надання ПАТ „УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

вул. Курганній, 58”;   
№ 1978 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по пров. Аджамському, 6-а”; 
№ 1979 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по м. Кропивницькому”;   
№ 1980 „Про надання ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Верещагіна”;   
№ 1981 „Про передачу ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” в оренду 

земельної ділянки на розі вулиць Полярної та Районного бульвару”; 
№ 1982 „Про передачу ТОВ „ЛНК” в оренду земельної ділянки по 

вул. Байкальській (біля міського сміттєзвалища)”; 
№ 1983 „Про поновлення ПрАТ „КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО” договорів 

оренди земельних ділянок по м. Кропивницькому”;    
№ 1984 „Про надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дарвіна, 21/26”; 

№ 1985 „Про надання Кіровоградській районній раді Кіровоградської області 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Дарвіна, 23, 25, 29”;   
№ 1986 „Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ З 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок по місту Кропивницькому”;    

№ 1987 „Про надання ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ № 1 дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Олени Журливої, 1”;   

№ 1988 „Про надання КЗ „МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 2 ІМ. СВЯТОЇ  

АННИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО” дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по вул. Ганни Дмитрян, 1”;   

№ 1989 „Про надання КІРОВОГРАДСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРУ 

НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Гоголя, 66/50”; 
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 Продовження додатка 
  

№ 1990 „Про надання Кропивницькому коледжу харчування та торгівлі 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Леоніда 

Куценка, 5”; 
№ 1991 „Про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок по м. Кропивницькому”; 

№ 1992 „Про надання Полтавському казенному експериментальному 

протезно-ортопедичному підприємству дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по проїзду Тінистому, 8”;    

№ 1993 „Про надання ДП „Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2” 

Державного агентства резерву України дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

просп. Інженерів, 2”; 
№ 1994 „Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 2”;   
№ 1995 „Про надання АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській, 2”;      
№ 1996 „Про надання КП „Управління будинками Міської ради міста 

Кропивницького” дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Архітектора              

Паученка, 41/26”;     
№ 1997 „Про надання Кіровоградській обласній організації інвалідів 

Всеукраїнської організації інвалідів „Союз організацій інвалідів 

України” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3”; 
№ 1998 „Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по           

вул. Таврійській, 29/32 та вул. Преображенській, 103”;   
№ 1999 „Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельної ділянки по             

вул. Комарова, 60”;    
№ 2000 „Про передачу КП „Теплоенергетик” у постійне користування 

земельних ділянок по місту Кропивницькому”; 
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 Продовження додатка 
  

№ 2001 „Про затвердження ОКВП „ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 

Кропивницькому”; 
№ 2002 „Про затвердження ОКВП „ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Короленка, 75/1”; 
№ 2003 „Про затвердження ОКВП „ДНІПРО-КІРОВОГРАД” проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Генерала Родимцева, 83-р”; 
№ 2004 „Про затвердження Державній установі „Кіровоградський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               

вул. Комарова, 64”; 
№ 2005 „Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 2”; 
№ 2006 „Про затвердження КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ВІДДІЛУ МІСТА КРОПИВНИЦЬКИЙ проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шевченка, 3-б”; 

№ 2007 „Про затвердження Головному територіальному управлінню юстиції 

у Кіровоградській області проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 47”; 

  

 від 27 листопада 2018 року 
№ 2012 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 2014 „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”; 
№ 2015 „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”; 
№ 2016 „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”; 
№ 2019 „Про передачу майна військовій частині А0680”; 
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 Продовження додатка 

  

 від 19 грудня 2018 року 
№ 2202 „Про передачу майна”; 
№ 2203 „Про перейменування шкіл”; 
№ 2204 „Про перейменування шкіл”; 
№ 2205 „Про перейменування шкіл”; 
№ 2209 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 2210 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 2211 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 2212 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”; 
№ 2213 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”;   
№ 2214 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок 

громадянам”;   
№ 2215 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;   
№ 2216 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;   
№ 2217 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”; 
№ 2218 „Про передачу у спільну сумісну власність земельних ділянок 

громадянам”;   
№ 2219 „Про передачу Рижко О.Г. у власність земельної ділянки по  

вул. Миколи Левитського, 83/16”; 
№ 2220 „Про передачу Андрейченку І.О. у власність земельної ділянки по 

пров. Новгородському 2-му (біля будинку № 11-а)”;    
№ 2221 „Про надання Бродській О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  

вул. Дворцовій (біля буд. № 16/7)”; 
№ 2222 „Про надання Ткачуку С.І. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

просп. Перемоги (біля буд. № 12, корп. 4)”; 
№ 2223 „Про надання Коваль Л.М. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою по вул. Харківській, 1”; 
№ 2224 „Про передачу ТОВ „ЕКОСТАЙЛ” в оренду земельної ділянки по 

вул. Лавандовій, 27”; 
№ 2225 „Про передачу ПП „УНІСБУД” в оренду земельної ділянки по            

вул. Соколовській, 2-б”; 
№ 2226 „Про передачу Кріпаку С.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Вокзальній, 33-б”; 
№ 2227 „Про передачу Козіну В.П. в оренду земельної ділянки по  

вул. Соборній, 3-а”; 
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 Продовження додатка 
  

№ 2228 „Про передачу Осадчуку Р.П. в оренду земельної ділянки по                

вул. Преображенській, 16-с”; 
№ 2229 „Про передачу Попелівському І.М. в оренду земельної ділянки по 

вул. Пацаєва, 21-б”; 
№ 2230 „Про припинення Желудченку С.М. права користування земельною 

ділянкою по вул. Вокзальній (біля будинку № 27)”; 
№ 2231 „Про припинення ФОП Аракеляну Г.Д. права користування 

земельною ділянкою по вул. Районний Бульвар, 65”; 
№ 2232 „Про припинення Довбні В.С. права користування земельною 

ділянкою по вул. Покровській, 1/73”; 
№ 2233 „Про припинення ФОП Куцову А.Г. права користування земельною 

ділянкою по вул. Євгена Тельнова, 1-а”; 
№ 2234 „Про припинення Поповій Ж.В. права користування земельною 

ділянкою по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2”; 
№ 2235 „Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

„РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОЛІГРАФІЧНА АГЕНЦІЯ” 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по          
вул. Шевченка, 54”; 

№ 2236 „Про передачу управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького у постійне користування земельних ділянок по 

місту Кропивницькому”; 
№ 2237 „Про надання Головному управлінню Національної поліції в 

Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Вокзальній, 56”; 

№ 2238 „Про зміну Сидорову Р.С. цільового призначення земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова (біля будинку № 9/2)”; 
№ 2239 „Про продаж Максимову Б.Г. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по шосе           

Олександрійському, 2-а”; 
№ 2240 „Про встановлення земельного сервітуту по  вул. Ельворті, 1-в”; 
№ 2242 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 2245 „Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. м 

загальної площі нерухомого майна фізичних осіб”; 
№ 2246 „Про внесення змін та доповнення 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”;   
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№ 2247 „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”;   
№ 2249 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста  

Кропивницького від 29 березня 2018 року № 1578 „Про 

затвердження істотних умов договору енергосервісу”; 
№ 2251 „Про затвердження Тимчасового порядку надання ОСББ у постійне 

користування земельних ділянок у м. Кропивницькому”; 
№ 2254 „Про поновлення ТОВ „АТБ-ТОРГСТРОЙ” договору оренди землі 

по вул. Генерала Жадова, 20-а”; 
№ 2255 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, 

право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 2256 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Кропивницького, 

право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 2257 „Про передачу Тарану О.О. у власність земельної ділянки по                  

пров. Союзному, 22”; 
№ 2259 „Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень 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”; 
  

 від 20 грудня 2018 року 
№ 2262 „Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 21 грудня 2017 року № 1360 „Про міський бюджет на 2018 рік”; 
№ 2264 „Про спрямування коштів”. 

 

 
 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького   Людмила МАСЛО 
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