
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ШІСТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 27 серпня 2019 року                      № 2709 
 

Про затвердження порядку денного 

шістнадцятої 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 18.07.2019 № 27-р «Про скликання шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання», від 21.08.2019 № 28-р «Про внесення 

змін до розпорядження міського голови від 18 липня 2019 року № 27-р», 

враховуючи пропозиції міського голови А.Райковича, секретаря міської ради 

А.Табалова, депутатів міської ради Т.Волкожі, М.Гамальчука, А.Кролевця, 

А.Ларіна, М.Линченка, А.Ніжнікової, Д.Терзова, Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Затвердити порядок денний шістнадцятої сесії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання (додається). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  24 03 14 



            ЗАТВЕРДЖЕНО 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            від 27 серпня 2019 року № 2709_____ 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

шістнадцятої 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 

 

Депутати міської 

ради 

Ніжнікова А.О., 

Дрига В.В., 

Матяшова Т.П. 

Демченко М.І., 
Краснокутський О.В.,  
депутати міської ради 

2.  Про зміни в складі постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького 

3146 

 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 19.01.2016 № 44  

3151 
(доопрацьований) 

Управління апарату 

міської ради 

Табалов А.О., 
секретар міської ради 

4.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 

житлово-комунальними послугами осіб з інвалідністю  

1 і 2 груп по зору 

2721 
(доопрацьований) 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

соціальної підтримки 

населення 

5.  Про внесення змін та доповнень до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 24 квітня 2018 року  

№ 1586 «Про затвердження нової редакції Положення 

про комісію з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям 

міста Кропивницького»  

 

3079 

 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

соціальної підтримки 

населення 
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6.  Про виділення коштів на відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

3191 

 

Управління 

соціальної 

підтримки 

населення 

Вовк Ю.М., 
начальник управління 

соціальної підтримки 

населення 

7.  Про затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс» 

міста Кропивницького та Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»                                     

міста Кропивницького 

3006 

 

Управління 

адміністративних 

послуг 

Шевченко А.О., 
начальник управління 

адміністративних послуг 

8.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2275  

«Про затвердження Програми запобігання 

надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 

2019-2021 роки» 

3080 

 

Управління з питань 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління з 

питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного 

захисту населення 

9.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2285  

«Про затвердження Програми розвитку місцевого 

електронного урядування на 2019 - 2021 роки» 

3093 

 

Відділ 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

Бабаєва О.В., 
начальник відділу 

інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

10.  Про розповсюдження та використання полімерних 

виробів та тари 

3086 
(доопрацьований) 

Юридичне 

управління 

Смаглюк М.О., 
начальник юридичного 

управління 

11.  Про звернення до Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України 

3087 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

12.  Про передачу майна Кропивницькому міському 

військовому комісаріату 

3145 

 

Сектор 

мобілізаційної 

роботи та 

територіальної 

оборони 

 

 

Копецький Ю.Б., 
т.в.о. завідувача сектора 

мобілізаційної роботи та 

територіальної оборони 
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13.  Про передачу майна 3216 

 
— //       —        — // — 

 

14.  Про затвердження Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчих органів 

3150 

 

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики 

Горбенко О.А., 
начальник відділу з 

питань внутрішньої 

політики 

15.  Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради 

щодо приватизації комунального майна 

3193 
(доопрацьований) 

Управління 

комунальної 

власності 

Фурман Д.В. 
начальник відділу 

орендних відносин та 

формування комунального 

майна управління 

комунальної власності 

16.  Про безоплатне прийняття до комунальної власності 

світлофорного об’єкта 

3250 

 
— //       —        — // — 

 

17.  Про зняття з контролю окремих рішень Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання 

3218 

 

Управління апарату 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

апарату міської ради 

18.  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» 

3190 

 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 

освіти 

19.  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» 

 

3222 

 

Відділ з питань 

запобігання і 

виявлення корупції 

та взаємодії з 

правоохоронними та 

контролюючими 

органами 

 

 

 

Шишко О.М., 

начальник відділу 
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20.  Про затвердження Плану перспективного розвитку 

міста Кропивницького на 2019-2021 роки 

3130 
(доопрацьований) 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій - 

начальник управління 

економіки 

Морква М.О., 
директор департаменту з 

питань економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник 

управління економіки 
21.  Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста 

Кропивницького з підготовки проектів регуляторних 

актів на 2019 рік 

3132 

 
— //       —        — // — 

 

22.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 21.11.2017 № 1204 «Про залучення кредиту 

НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 

«Підвищення енергоефективності у навчальних 

закладах і системі вуличного освітлення  

в м. Кропивницькому» 

3129 

 
— //       —        — // — 

 

23.  Про перейменування та затвердження Статуту 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 1 Міської ради міста 

Кропивницького» в новій редакції 

3088 

 

Управління молоді та 

спорту 
Колодяжний С.О., 
начальник управління 

молоді та спорту 

24.  Про перейменування та затвердження Статуту 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2 Міської ради міста 

Кропивницького» в новій редакції 

3089 

 
— //       —        — // — 

 

25.  Про перейменування та затвердження Статуту 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 3 Міської ради міста 

Кропивницького» в новій редакції 

3090 

 
— //       —        — // — 

 

26.  Про перейменування та затвердження Статуту 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа № 4 Міської ради міста 

Кропивницького» в новій редакції 

 

3091 

 
— //       —        — // — 
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27.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» 

3096 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
Макарук О.О., 

начальник управління 

охорони здоров’я 

28.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня» 

3097 
(доопрацьований) 

 

— //       —        — // — 

 

29.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

3098 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

30.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення комунального 

закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни  

м. Кропивницького» 

3099 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

31.  Про створення комунального некомерційного 

підприємства шляхом перетворення Кіровоградської 

дитячої міської лікарні 

3100 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

32.  Про затвердження передавального акта (Комунальний 

заклад «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги») 

3101 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

33.  Про затвердження передавального акта (Комунальний 

заклад «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня») 

3102 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

34.  Про затвердження передавального акта (Комунальний 

заклад «Центральна міська лікарня м. Кіровограда») 

3103 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

35.  Про затвердження передавального акта (Комунальний 

заклад «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни  

м. Кропивницького») 

3104 
(доопрацьований) — //       —        — // — 
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36.  Про затвердження передавального акта (Кіровоградська 

дитяча міська лікарня) 

3105 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

37.  Про внесення змін до окремої частини Генерального 

плану міста (щодо зміни функціонального призначення 

земельної ділянки по вул. Юрія Бутусова, 20-а)  

та Плану зонування цієї території 

3078 Управління 

містобудування та 

архітектури 

Мартинова І.В., 
т.в.о. начальника 

управління містобудування 

та архітектури 

38.  Про розроблення детального плану території в районі 

вулиць Героїв України, Генерала Жадова та Юрія 

Коваленка 

3131 

 
— //       —        — // — 

39.  Про Бюджетний регламент проходження бюджетного 

процесу бюджету міста Кропивницького 

3249 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового 

управління 

40.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263  

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

3119 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

41.  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» 

3161 
(доопрацьований) 

Управління  

капітального 

будівництва 

Білокінь С.В., 
начальник управління 

капітального 

будівництва 

42.  Про затвердження дислокацій технічних засобів 

регулювання дорожнім рухом вулицями міста 

Кропивницького 

3081 

 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства 

43.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 09 липня 2009 року № 2385 «Про згоду на прийняття 

до комунальної власності територіальної громади 

м.Кіровограда 56-квартирного житлового будинку з 

вбудованими приміщеннями магазину та кафе  

по вул. Червонозорівській, 23-г» 

3171 

 
— //       —        — // — 
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44.  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 2017-2019 роки» 

3044 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

45.  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» 

3040 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

46.  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» 

3042 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

47.  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» 

3041 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

48.  Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою  

до опалювального сезону 

3209 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

 

49.  Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Кропивницького» 

3217 

 

Відділ кадрової 

роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

кадрової роботи 

50.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 15 грудня 2015 року № 9 «Про кількісний та 

персональний склад виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання» 

 

б/н Організаційний 

відділ 

Райкович А.П., 

міський голова 
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51.  Про виконання рішення суду б/н Відділ кадрової 

роботи 
Райкович А.П., 
міський голова 

52.  Про перейменування вулиці міста Кропивницького б/н Управління культури 

і туризму 

(за пропозицією 

секретаря міської 

ради ТабаловаА.О.) 

Назарець АФ., 
начальник управління 

культури і туризму 

 

53.  Про надання згоди на добровільне приєднання 

Новенської селищної територіальної громади 

Кіровоградської області до Кропивницької міської 

територіальної громади Кіровоградської області 

3297 Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій  

(за пропозицією 

секретаря міської ради 

Табалова А.О.) 

Морква М.О.,  
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

54.  Про внесення змін до Заходів щодо реалізації Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки окремих 

категорій населення міста на 2017-2019 роки, 

затверджених рішенням міської ради від 17 січня  

2017 року № 760 

 

3265 Управління 

соціальної підтримки 

населення 

(за пропозицією 

депутата 

Гамальчука М.П.) 

Вовк Ю.М.,  
начальник управління 

55.  Про перейменування шкіл 3281 Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

Гамальчука М.П.) 

Костенко Л.Д., 
начальник управління 

освіти 

56.  Про перейменування шкіл 3282 — //       —        — // — 

57.  Про надання Черепенку М.Г. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Космонавта Попова (біля  

буд. № 24, корп. 1) 

2904 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Гамальчука М.П.) 

 

 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 
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58.  Про договори з реструктуризації заборгованості  

за спожитий природний газ 
б/н Головне управління 

житлово-

комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата  

Кролевця А.В.) 

Савченко Т.М., 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

житлово-комунального 

господарства 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Генерала Жадова (напроти магазину  

«АТБ-маркет»), та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом  

3276 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  
Ніжнікової А.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

60.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Космонавта Попова (біля магазину  

«АТБ-маркет»), та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим 

лотом 

3288 

 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

61.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах)  

по вул. Кропивницького (біля розвантажувального 

майданчика ринку «Полтавський»), та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом  

 

 

 

3289 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

(за пропозицією 

депутата  

Ніжнікової А.О.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/24608-pr_rish_3288_09-08-2019.pdf
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62.  Про передачу Загребі А.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського 

3285 

 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата Ларіна А.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

63.  Про передачу Лірніку В.В. у власність земельної 

ділянки по вул. Миколи Міхновського 

3284 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Волкожі Т.П.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

64.  Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а 

2476 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Линченка М.Д.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

65.  Про внесення змін до рішення міської ради  

від 11.06.2019 № 2695  

3255 Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

66.  Про надання згоди на прийняття до комунальної 

власності територіальної громади м. Кропивницького 

земельних ділянок 

б/н Управління 

земельних відносин 

та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища 
(за пропозицією 

депутата  

Терзова Д.С.) 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 



 11 

67.  Інвентаризація земель 

Про надання АТ «Кіровоградський проектно-

конструкторський інститут «Грунтопосівмаш» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель по вул. Генерала 

Родимцева, 106 

2879 Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Вовенко О.А., 
начальник управління 
земельних відносин та 

охорони навколишнього 

природного середовища 

68.  Про надання ТОВ «ІНСТИТУТ «МІСЬКБУДПРОЕКТ» 

дозволу на розроблення технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки по вул. Соборній, 4 

2947 — //       —        — // — 

69.  Поділ (дозволи) 

Про надання ПАТ «ІМПЕРІЯ-С» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88 

3002 — //       —        — // — 

70.  Про надання Кулішу В.М. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по просп. Промисловому, 15-а 

2656 — //       —        — // — 

71.  Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки по вул. Євгена 

Маланюка, 25 

2786 — //       —        — // — 

72.  Про надання ТОВ «Домініон-К» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки по вул. Євгена 

Тельнова, 1 

3208 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

73.  Учасники АТО (дозволи) 

Про надання дозволів на розроблення землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок учасникам АТО  

3068 — //       —        — // — 

74.  Учасники АТО (передача) 

Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО  

3112 — //       —        — // — 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/23866-pr_rish_3112_31-05-2019.pdf
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75.  Приватний сектор (дозволи) 

Про надання Гавришу М.К. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Народній, 73 

3134 — //       —        — // — 

76.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам  

2985 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

77.  Про надання дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

громадянам  

3201 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

78.  Приватний сектор (передача) 

Про передачу Овдію І.О. у власність земельної ділянки по 

вул. Глинки, 60/20 

3192 — //       —        — // — 

79.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам  

3204 — //       —        — // — 

80.  Про передачу Вербенку О.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Чайковського, 9 

3214 — //       —        — // — 

81.  Індивідуальне садівництво (дозволи) 

Про надання Хитрій В.І. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок по вул. Глинки 

3147 — //       —        — // — 

82.  Про надання Шевні С.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Казанській, 10 

2894 — //       —        — // — 

83.  Про надання Савиновій К.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Першотравневому (біля  

будинку № 26) 

2805 — //       —        — // — 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Павлоградській (біля будинку № 62) 

2143 — //       —        — // — 
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85.  Індивідуальне садівництво (передача) 

Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в СТ ім. Тимірязєва  

2611 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

86.  Про передачу Добровольській Т.А. безоплатно  

у власність земельної ділянки по вул.Народній  

(біля буд. № 10) 

2629 — //       —        — // — 

87.  Про передачу СТ «ГО «Дружба» безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Лелеківському 2-му, 25 
2630 — //       —        — // — 

88.  Про передачу Заімову А.О. у власність земельної 

ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 26) 

2893 — //       —        — // — 

89.  Про передачу Бровенку О.Т. у власність земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля  

будинку № 40) 

2848 — //       —        — // — 

90.  Про передачу Мілаю В. М. у власність земельної 

ділянки по вул. Будівельників, 22 

3138 — //       —        — // — 

91.  Про передачу Максюті С.С. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Тульській, 6 

2986 — //       —        — // — 

92.  Гаражі (передача) 

Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Андріївській (біля  

будинку 10-а)  

2651 — //       —        — // — 

93.  Про передачу Пилипенку О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Новомиколаївській  

(біля буд. № 9)  

2470 — //       —        — // — 

94.  Про передачу Великому В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Фортечному  

(між буд. № 23 та № 25)  

2194 — //       —        — // — 

95.  Про передачу Скоку С.Г. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)  

 

2181 — //       —        — // — 
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96.  Про передачу Тєрєхову О.А. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Преображенській, 19-б  

1734 — //       —        — // — 

97.  Про передачу Борисенкову В.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова  

(біля буд. № 13, корп. 2)  

2912 — //       —        — // — 

98.  Про передачу Яцуну Л.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Валерія Гончаренка  

(біля буд. № 7)  

3139 — //       —        — // — 

99.  Про передачу Єрофєєву В.В. земельної ділянки по вул. 

Тимірязєва (біля будинку № 58)  

2913 — //       —        — // — 

100.  Про передачу Голодку О.Д. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Шевченка (біля буд. № 15)  

2916 — //       —        — // — 

101.  Про передачу Профатилу О.В. земельної ділянки по 

вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а)  

2914 — //       —        — // — 

102.  Про передачу Нечипоренку В.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля буд. № 12)  

2915 — //       —        — // — 

103.  Про передачу Тіхоновій Л.Д. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова (біля 

будинку № 7 корп. 5)  

2807 — //       —        — // — 

104.  Про передачу Сокур Н.Я. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Яновського  

(біля будинку № 157)  

623 — //       —        — // — 

105.  Про передачу Моцному Р.В. та Олійник Н.М. 

безоплатно у власність земельної ділянки  

по вул. Шульгиних, 32-ж  

3257 — //       —        — // — 

106.  Про передачу Буровій О.І. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Героїв України  

(біля житлового будинку № 30) 

 

 

625 
(доопрацьований) — //       —        — // — 
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107.  Про передачу Митрофанову К.О. безоплатно у 

власність земельної ділянки по вул. Гоголя  

(у дворі будинку № 57)  

3014 — //       —        — // — 

108.  Оренда (дозволи) 

Про надання Коваленку С.П. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) по вул. Михайлівській, 36 

2653 — //       —        — // — 

109.  Про надання АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі по вул. Яновського, 65/52 

2654 — //       —        — // — 

110.  Про надання ТОВ «РЕНТ ТРЕЙД» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Олега Паршутіна, 28 

2655 — //       —        — // — 

111.  Про надання ПАТ «Укрнафта» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі  

по м. Кропивницькому  

2657 — //       —        — // — 

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

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Преображенській, 18-а 

2703 — //       —        — // — 

113.  Про надання Завгороднюк А.В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо відведення 

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

2860 — //       —        — // — 

114.  Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо»  

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Преображенській, 27 

 

3168 — //       —        — // — 
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115.  Про надання ТОВ «Юкрейн Інфлетебл Студіо»  

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду  

по вул. Преображенській, 27-а 

3169 

 
— //       —        — // — 

116.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо встановлення меж 

земельної ділянки в натурі (на відведення земельної 

ділянки шляхом зміни цільового призначення  

по вул. Кропивницького, 6-а 

3207 — //       —        — // — 

117.  Про надання ТОВ «КІР НАФТА ТРАНС» дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по просп. Інженерів, 11-а 

2919 — //       —        — // — 

118.  Про надання ПрАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» дозволу 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Паризької Комуни, 41 

2851 — //       —        — // — 

119.  Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду на перехресті  

вул. Овражної та пров. Верхньовеселому  

3115 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

120.  Про надання ТОВ «ТОКЕН» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Глинки, 1-д 

2804 — //       —        — // — 

121.  Про надання ПП «Фауст» дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева  

3118 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

122.  Про надання ТОВ «ДНК ГРУПП» дозволу  
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Степняка 

Кравчинського, 33 

3251 — //       —        — // — 
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123.  Про надання Кролевцю А.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Нижній, 12 

3259 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

124.  Оренда (передача) 

Про передачу Рудник Н.Б. в оренду земельних ділянок 

по вул. Соборній, 25-б 

2730 — //       —        — // — 

125.  Про передачу Чахмахчян Л.К. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Жадова, 18-а 

2476 — //       —        — // — 

126.  Про передачу ТОВ «АПК Агрокомплекс А» в оренду 

земельної ділянки по пров. Експериментальному, 4-а 

2740 — //       —        — // — 

127.  Про передачу Юрченку Т.О. в оренду земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 83-г 

3038 — //       —        — // — 

128.  Про передачу ПАТ «Кіровоградобленерго» в оренду 

земельної ділянки по пров. Курінному 

3054 — //       —        — // — 

129.  Про передачу Вітряченко Л.Б. в оренду земельної 

ділянки по вул. Миколи Левитського, 18 
3048 — //       —        — // — 

130.  Про затвердження ПП «СТ-Сервіс» технічної 

документації із землеустрою щодо (встановлення) 

відновлення меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) та передачі її в оренду  

по вул. Шевченка, 6-а 

3160 — //       —        — // — 

131.  Про передачу Гарькавому Ю.О. та Гарькавій І.А.  

в оренду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-г 

3256 — //       —        — // — 

132.  Оренда (поновлення) 

Про поновлення ПП «БУР-СЕРВІС» договору оренди 

земельної ділянки по вул. Нижній П’ятихатській 

2663 — //       —        — // — 

133.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому  

2976 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

134.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому  

3018 — //       —        — // — 



 18 

135.  Про поновлення ПП «Чіс» договору оренди земельної 

ділянки на розі вул. Юрія Олефіренка  
та пров. Училищного 

2978 — //       —        — // — 

136.  Оренда (припинення) 

Про припинення Мільто О.А. права користування 

земельною ділянкою пл. Дружби народів  

(біля буд. № 1) 

2972 — //       —        — // — 

137.  Про припинення Зуб В.М. права користування 

земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева, 83-г 

3035 — //       —        — // — 

138.  Про припинення ПАТ «Кіровоградобленерго» договору 

оренди землі по вул. Слави (біля будинку № 12/1) 

3053 — //       —        — // — 

139.  Про припинення ФОП Краснову І.В. права 

користування земельною ділянкою по вул. Євгена 

Маланюка, 5 

3126 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

140.  Про припинення ТОВ «ЄТК» права користування 

земельними ділянками  

2969 
(доопрацьований) 

— //       —        — // — 

141.  Про припинення ОКВП «ДНІПРО-КІРОВОГРАД» 

права постійного користування земельними ділянками  

по м. Кропивницькому  

2662 — //       —        — // — 

142.  Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній  

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду  

Кріпаку С.В., Кріпак Д.В. 

3183 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

143.  Про припинення Гордєєвій Т.В. права користування 

земельною ділянкою по вул. Соборній  

(біля будинку № 36) та передачу її в оренду  

Кріпаку С.В. 

3184 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

144.  Про припинення ТОВ «Домініон-Зембуд» права 

користування земельними ділянками по вул. Дворцовій 

(напроти театру ім. Кропивницького) 

3159 
(доопрацьований) — //       —        — // — 
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145.  Про припинення ФОП Скляренку А.Б.  

права користування земельними ділянками  

по вул. Яновського (біля Колгоспного ринку) 

2667 — //       —        — // — 

146.  Аукціони (дозволи) 

Про затвердження земельної ділянки на перехресті 

вулиць Хабаровської та Кримської, право власності на 

яку набувається на аукціоні 

3221 — //       —        — // — 

147.  Аукціони (затвердження) 

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) — //       —        — // — 

148.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом  

3224 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

149.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Кропивницького та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом  

3174 — //       —        — // — 

150.  Суборенда (дозволи) 

Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - 

ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок по м. Кропивницькому 

2796 — //       —        — // — 
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151.  Про надання ПП «Промбудагросервіс» дозволу на 

передачу в суборенду земельної ділянки  
по вул. Нейгауза, 8 

3046 — //       —        — // — 

152.  Постійне користування (дозволи) 

Про надання Кіровоградській обласній організації 

Товариства сприяння обороні України дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки  

по вул. Великій Перспективній, 84 

2659 

 
— //       —        — // — 

153.  Про надання ТОВ «ЗАВОД «ДЗЕРКАЛЬНИК» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі по 

вул. Покровській, 48-а 

2660 — //       —        — // — 

154.  Про надання Кіровоградському обласному центру 

зайнятості дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 12 

2728 — //       —        — // — 

155.  Про надання Кіровоградському обласному центру 

зайнятості дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі  

(на місцевості) по вул. Леоніда Куценка, 10 

2729 — //       —        — // — 

156.  Про надання ТДВ «Завод дозуючих автоматів» дозволу 

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по пров. Експериментальному, 2 

3165 — //       —        — // — 

157.  Про надання ЖБК «АГРЕГАТЧИК» дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Васнєцова, 6 

2244 — //       —        — // — 
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158.  Про надання управлінню комунальної власності 

Міської ради міста Кропивницького дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 63 

2924 — //       —        — // — 

159.  Про надання КЗ КДЮСШ № 2 дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Курганній, 64 

2877 — //       —        — // — 

160.  Про надання Центральноукраїнському державному 

будинку художньої та технічної творчості дозволу  

на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки по вул. Вокзальній, 14 

3194 — //       —        — // — 

161.  Постійне користування (затвердження) 

Про передачу управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького у  

постійне користування земельної ділянки  

по вул. Короленка, 75/1-в 

3258 — //       —        — // — 

162.  Зміна цільового призначення (дозволи) 

Про надання управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького дозволу  

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Героїв України, 26, корп. 1 

3065 — //       —        — // — 

163.  Зміна цільового призначення (затвердження) 

Про зміну Тимошенко О.С. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Народній, 32-а 

2664 — //       —        — // — 

164.  Викуп (дозволи) 

Про надання Знахаренку О.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу)  

по вул. Вокзальній, 18-г 

2793 — //       —        — // — 
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165.  Про надання Асоціації «Торговельно-виробничій 

асоціації «Сервіс-Монтаж» дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом викупу)  

по вул. Яновського, 112-к 

1987 — //       —        — // — 

166.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 50-а 

482  — //       —        — // — 

167.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Волкова, 9-а  

2794 — //       —        — // — 

168.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-д 

3127   

169.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава 

Чорновола, 40/51 

2973   

170.  Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

3052 — //       —        — // — 

171.  Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної ділянки  

по вул. Преображенській (біля скверу «Центральний») 

2678 — //       —        — // — 

172.  Продаж 

Про продаж Дзюбак Н.А. земельної  

ділянки несільськогосподарського призначення  

по вул. Преображенській, 16-г 

2823 
(доопрацьований) — //       —        — // — 

173.  Про продаж Олійнику В.В. земельної  

ділянки несільськогосподарського призначення  

по вул. Преображенській, 5 

2795 — //       —        — // — 

174.  Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення по вул. Лінія 5-а, на конкурентних засадах  

(земельних торгах) 

2494 — //       —        — // — 
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175.  Відмови 

Про відмову Балясовій Т.Л. у наданні дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по вул. Пушкіна (біля будинку № 48) 

2853 — //       —        — // — 

176.  Внесення змін 

Про внесення змін до рішення міської ради  

від 07.02.2019 № 2371  

3167 — //       —        — // — 

177.  Про внесення змін до рішень Міської ради міста 

Кропивницького  

3215 
(доопрацьований) 

— //       —        — // — 

178.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 29.01.2014 № 2826  

3261 — //       —        — // — 

179.  Про внесення змін та доповнень до рішення Міської 

ради міста Кропивницького від 07.05.2019 № 2517  

3155 — //       —        — // — 

180.  Різне    

 

 

 

Начальник управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького                  Людмила МАСЛО 


