
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 11 червня 2019 року       № 2557 

 

Про затвердження змін та доповнень  

до порядку денного п’ятнадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування           

в Україні”, статей 20, 21, 30, 33 Регламенту Міської ради                                          

міста Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського 

голови А.Райковича, депутатів міської ради В.Зайченка, О.Краснокутського, 

Т.Волкожі, Ю.Деркаченка, В.Дриги, А.Ніжнікової, С.Капітонова, А.Ларіна, 

М.Линченка, О.Шамардіна, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити зміни та доповнення до порядку денного п’ятнадцятої 

сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 19 березня 2019 року № 2417                            

,,Про затвердження порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради                    

міста Кропивницького сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень, внесених рішенням міської ради від 07 травня 2019 року № 2468), 

що додаються. 

 

 

 

Міський голова        А.РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            рішенням Міської ради міста Кропивницького 

            від 11 червня 2019 року  № 2557 

 

 

 

 

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

п’ятнадцятої сесії  (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

№ 

з/п 

 

Назва питання 

 

№ 

реєстрації  

проекту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

ПІБ та посада 

доповідача 

 

ВИКЛЮЧИТИ ПИТАННЯ  

з порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

146. Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 

України (біля автостоянки), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 
2702 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

 

ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного п’ятнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького 
 

1.  Про найменування вулиць у садівничому товаристві 

«ім. Тимірязєва» 
2926 

Управління культури 

і туризму 

Назарець А.Ф., 
начальник управління 

2.  Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 2927 
Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 
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3.  Про передачу майна військовій частині А1840 
2928 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

4.  Про передачу майна військовій частині А0680 
2929 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

5.  Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 2968 
Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

6.  Про передачу майна 
3017 

Сектор мобілізаційної 

роботи та 

територіальної оборони 

Лєвашов В.В., 
завідувач сектора 

7.  Про внесення змін до рішення Міської ради                    

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

2930 

Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

8.  Про затвердження Положення про спеціалізовану 

інспекцію Міської ради міста Кропивницького в новій 

редакції 

2931 

Спеціалізована 

інспекція 

Брюховецький О.Г., 
заступник начальника 

інспекції 

9.  Про деякі питання утримання зелених насаджень у 

місті Кропивницькому 
2933 

Депутат міської ради 

Цертій О.М. 

Цертій О.М., 
депутат міської ради 

10.  Про встановлення розмірів ставок єдиного податку у       

м. Кропивницькому на 2020 рік 
2980 

регуляторний 

акт 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

11.  Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 

2020 рік 

2981 
регуляторний 

акт 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

12.  Про затвердження Положення про порядок розміщення 

та перебування сезонних об’єктів торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної власності з використанням їх 

окремих елементів на території міста Кропивницького 

3007 
регуляторний 

акт 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Морква М.О., 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 
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13.  Про звернення депутатів Міської ради                               

міста Кропивницького до Голови Верховної Ради 

України та Прем’єр-міністра України щодо фінансової 

незабезпеченості галузі «Охорона здоров’я»                           

м. Кропивницького 

3010 

Управління охорони 

здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

14.  Про внесення змін до рішень Міської ради                         

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року             

№ 1405, 1407 («Про затвердження Міської програми “Молодь” 

на 2018- 2020 роки», «Про затвердження Міської програми 

відпочинку та оздоровлення дітей на 2018 - 2020 роки») 
 

3025 

Управління молоді та 

спорту 

Колодяжний С.О., 
начальник управління 

15.  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» 
 

2984 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

16.  Про внесення змін до рішення міської ради від 17 січня 

2017 року № 759 «Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників антитерористичної 

операції, операції Об’єднаних сил в східних областях 

України та членів їх сімей на 2017-2019 роки» 
 

3026 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

17.  Про внесення змін до рішення міської ради                            

від 19.03.2019 № 2441 («Про делегування прав замовника 

комплексної електрифікації територій в районі вулиці 

Козацької, провулків Козацького та Курінного у                                         

м. Кропивницькому ТОВ «Кіровоградська обласна 

енергопостачальна компанія») 

3001 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мартинова І.В., 
т.в.о. начальника 

управління 

18.  Про утворення департаменту надання адміністративних 

послуг Міської ради міста Кропивницького 
2816 

Управління 

адміністративних 

послуг 

 

Шевченко А.О., 
начальник управління 
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19.  Про надання Буземському О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:05:053:0139) 

2865 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

20.  Про надання Яковенку Д.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Азовському (біля земельної ділянки з 

кадастровим № 3510100000:02:009:0103) 

2686 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

21.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок                         

учасникам АТО   (5 п., 4 діл.) 

2934 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

22.  Про передачу Столярчуку О.Ю. безоплатно у власність 

земельної ділянки  по вул. Ялтинській 

2814 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

23.  Про передачу Ліцман В.Р. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Сергія Сєнчева                     

(ділянка № 66) 

2869 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

24.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (4 п.) 

3013 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

25.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО   (6 п.) 

2935 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

26.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (5 п., 4 діл.) 

2723 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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27.  Про надання Захарченку О.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки між будинком № 1-а  по проїзду Євгена 

Березняка та будинком № 4 по пров. Філатова 

2122 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

28.  Про надання Андріученку В.К. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Ковпака, 4 

2887 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

29.  Про надання Марчук І.П. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гетьмана Сагайдачного (біля              

будинку № 100) 

2866 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

30.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (5 п., 4 діл.) 

2867 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

31.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам   (5 п., 4 діл.) 

2985 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

32.  Про надання Овдію І.О. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 

вул. Глинки, 60/20  

2938 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

33.  Про передачу Валюкас Л.Е. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Салтикова-Щедріна                        

(біля будинку № 37) 

2726 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

34.  Про передачу у спільну часткову та сумісну власність 

земельних ділянок громадянам   (14 п.) 

2724 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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35.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (12 п.) 

2725 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

36.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (11 п.) 

2846 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

37.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  (24 п.) 

2939 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

38.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах  (27 п.) 
2607 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

39.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садівницькому товаристві «Дружба»                        

(13 п.) 

2612 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

40.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садівничому товаристві «Аграрник»             
(15 п.) 

2613 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

41.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в садових товариствах  (28 п.) 

2614 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

42.  Про надання Борисову О.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (біля стадіону ЗОШ № 20) 

2959 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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43.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам  (4 діл., 5 п.) 

2885 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

44.  Про надання Пантюхіну А.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 14) 

2955 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

45.  Про надання Поєдинок А.С. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Архітектора Паученка (біля будинку № 66)  

2648 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

46.  Про передачу Опрі К.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля                        

будинку № 22)  (учасник АТО) 

2808 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

47.  Про передачу Шерстюку Є.П. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля     

будинку № 22, корп. 1)  (учасник АТО) 

2809 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

48.  Про передачу Чуприні Р.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України (біля      

будинку № 22, корп. 1)  (учасник АТО) 

2811 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

49.  Про передачу Ларіній Д.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 122) 

3032 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

50.  Про зміну Олійник Н.М. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 83/16 
3012 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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51.  Про надання ТОВ «Фірма «Газда» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки  в оренду по 

вул. Кримській, 74 

2822 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

52.  Про надання ТОВ «Кіровоградське АТП-1101» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою  щодо відведення 

в оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 14 

2859 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

53.  Про надання Загороднюк А.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  в оренду по вул. Лінія 10-а, 54-а 

2860 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

54.  Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а 

2703 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

55.  Про надання Мартиненку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 16-х 

2704 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

56.  Про передачу ТОВ «Ласка»  в оренду земельної 

ділянки  по пров. Цеховому, 4-а 

2739 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

57.  Про затвердження ТОВ «ЦЕНТР ІНВЕСТ-БУД» технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) по просп. Університетському, 25 та передача її в 

оренду 

3037 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

58.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок    
(7 п.) 

2820 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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59.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому   (5 п.) 

2861 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

60.  Про припинення ТОВ «Домініон-К» права 

користування земельною ділянкою по вул. Академіка 

Корольова, 13 

2737 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

61.  Про припинення КП «Теплоенергетик» права 

користування земельною ділянкою по                                      

вул. Енергетиків, 20 

2862 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

62.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по                         

вул. Покровській (біля будинку № 4-а) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом 

2279 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

63.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по                             

вул. Преображенській (біля магазину «Соколівський 

м’ясокомбінат») та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги                            

окремим лотом 

2281 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

64.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по                                      

вул. Волкова, 11-г 

3009 
(доопрацьований)  

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

65.  Про надання дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 
3008 

(доопрацьований) 
Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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66.  Про продаж Плуталовій В.Д. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                         

вул. Космонавта Попова, 15-г 

2744 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

67.  Про продаж Дзюбак Н.А. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                             

вул. Преображенській, 16-г 

2823 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

68.  Про продаж Ларжевській Н.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по                          

вул. Покровській, 50 

2824 
(доопрацьований) 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

69.  Про відмову у погодженні проекту землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж села Підгайці 2979 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

70.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького  (10 п.) 

2876 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

71.  Про внесення змін до рішення  міської ради                              

від 04.07.2013 № 2422 («Про поновлення договорів оренди 

земельних ділянок») 

2738 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

72.  Про визначення замовника по об’єкту «Поточний 

середній ремонт вул. Академіка Корольова                        

(від вул. Волкова до вул. Вокзальної) у                           

м. Кропивницькому» 3043 

Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією  

депутата  

Зайченка В.В.) 

 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 
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73.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2276 «Про 

затвердження Програми капітального будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об’єктів 

комунального господарства і соціально-культурного 

призначення міста Кропивницького на 2019 – 2021 роки» 

3095 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією  

депутата  

Краснокутського О.В.) 

Чабанова О.О., 
начальник планово-

виробничоговідділу 

управління капітального 

будівництва 

74.  Про надання Дризі Є.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Інтернаціональній, 75 

3110 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Деркаченка Ю.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

75.  Про передачу Чудній В.П. безоплатно у власність 

земельних ділянок по пров. Зарічному, 9 

3083 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

76.  Про передачу Мазуну А.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 18-а 

3111 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

77.  Про надання Красовському В.А. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі                           

будинку № 106) 

2649 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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78.  Про надання Котіковій Н.А. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Дворцовій (у дворі будинку № 31) 

2687 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

79.  Про передачу Гришкову Р.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського               

(біля будинку № 16, корп. 3) 

3072 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

80.  Про передачу Бродському О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 6 

3073 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Зайченка В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

81.  Про передачу кооперативу № 4 «АВТОЛЮБИТЕЛЬ» у 

власніть земельної ділянки по вул. Кримській, 121 

2834 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

82.  Про надання Управлінню Міністерства внутрішніх 

справ України в Кіровоградській області дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Гоголя, 28 

2812 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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83.  Про надання АТ «УКРПОШТА» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Поповича, 3 

3120 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

84.  Про надання ПрАТ «КАТП «АГРОБУДАВТОСЕРВІС» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Виставочній, 2-в 

3121 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

85.  Про надання Управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова, поз. 16 

3064 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

86.  Про припинення Апеляційному суду Кіровоградської 

області права постійного користування землею по                    

вул. Верхній Пермській, 2 

3033 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

87.  Про зміну Іноземцевій М.Д. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Кропивницького 

2875 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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88.  Про надання ПП ПВФ «Ацинус» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Великій 

Перспективній, 63 

2975 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

89.  Про передачу ПрАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок по пров. Аджамському, 6-а 

3019 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Шамардіна О.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

90.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна, 15 (біля земельної ділянки з кадастровим               

№ 3510100000:14:102:0023), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

3106 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Капітонова С.І.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

91.  Про затвердження земельної ділянки по  

вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                                           

№ 3510100000:41:342:0014), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2266 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією  

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

92.  Про затвердження земельної ділянки на розі вулиць 

Яновського та Академіка Тамма, право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2836 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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93.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва 

(біля земельної ділянки № 11-в), право власності на яку 

набувається на аукціоні 

2275 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Волкожі Т.П.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

94.  Про внесення змін до рішення від 07.05.2019 № 2516 
(«Про передачу ТОВ “Ритуал-Кіровоград” в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 23-а») 

3128 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Ларіна А.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

95.  Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельних ділянок  по вул. Верещагіна  (24 п.) 

3049 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

96.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Василя 

Нікітіна (біля будинку № 23-в), право оренди на яку 

набувається на аукціоні 

2271 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

97.  Про передачу Глущенко А.А. у власність земельної 

ділянки по  вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16) 

2406 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Дриги В.В.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
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98.  Про внесення змін до окремої частини Генерального 

плану міста (щодо зміни функціонального призначення 

земельної ділянки по проїзду Підлісному, 2) та Плану 

зонування цієї території 

б/н Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Линченка М.Д.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

99.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, 

право оренди на яку набувається на аукціоні 

б/н Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією  

депутата  

Деркаченка Ю.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького            Л.МАСЛО 


