
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

 
від 24 вересня 2019 року          № 29-р 

 
 

Про скликання сімнадцятої сесії  

Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 

  

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання: 

 

 1. Скликати сімнадцяту сесію Міської ради міста Кропивницького                 

сьомого скликання 08 жовтня 2019 року о 10 годині в кімнаті № 305 (приміщення  

міської ради). 

 

 2. На розгляд сесії винести питання згідно з проектом порядку денного 

сімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

(додається). 

 

 3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по 

роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп'ютерного 

забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста 

через друковані засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради                     

про скликання та проведення сімнадцятої сесії Міської ради                                                    

міста Кропивницького сьомого скликання. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 
Антоанета Гарькава  22 07 05 



                            ПРОЕКТ 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

сімнадцятої сесії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
 

                  станом на  02.10.2019 

№ 

з/п 

№ 

реєстрації 

проекту 

рішення 

Назва питання 
Ініціал та прізвище,  

посада доповідача 

1.   
Про депутатські запити депутатів міської ради А.Табалов, 

секретар міської ради 

2.  3275 

Про передачу пожежних гідрантів С.Коваленко, 
начальник управління з питань  

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення 

3.  3292 

Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького приватизованих квартир 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального 

господарства 

4.  3293 

Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького 

від 20 грудня 2018 року № 2263 «Про бюджет міста Кропивницького 

на 2019 рік» 

Л.Бочкова, 
начальник фінансового управління 

5.  3315 
Про переведення садових (дачних) будинків у садових товариствах в  

м. Кропивницькому у жилі будинки 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника управління 

містобудування та архітектури 

6.  3094 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішення міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 

«Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Міської ради міста 

Кропивницького та її виконавчого комітету, виконавчих органів Міської ради 

міста Кропивницького» (зі змінами) 

С.Білокінь, 
начальник управління 

капітального будівництва 

7.  3318 
(доопрацьований) 

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» 

С.Білокінь, 
начальник управління 

капітального будівництва 



8.  3317 
(доопрацьований) 

Про визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі 

нерухомого майна фізичних осіб 

М.Морква, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

9.  3320 

Про доповнення Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік 

М.Морква, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 

10.  3316 
(доопрацьований) 

Про затвердження Плану діяльності Міської ради міста Кропивницького з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

М.Морква, 
директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій - начальник управління 

економіки 
 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Пидорич Володимир Олександрович, т.в.о. начальника управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 

 

Учасники АТО (передача) 

11.  3027 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок учасникам АТО   (7 діл., 9 п.) 

Приватний сектор (дозволи) 

12.  
3283 Про надання Руденко О.Л. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Садовій (біля будинку № 35) 

13.  
2937 Про надання Будніковій О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Івана Сірка (біля будинку № 22) 

14.  
3067 Про надання Федотову А.П. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Гетьмана Сагайдачного, 10 

Приватний сектор (передача) 

15.  3308 
(доопрацьований) 

Про передачу Усатюк О.М. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Луганській, 4-а 

16.  3227 
(доопрацьований) 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (58 діл., 60 п.) 

17.  3113 
(доопрацьований) 

Про передачу у власність земельних ділянок громадянам   (36 діл., 38 п.) 

18.  

3214 Про передачу Вербенку О.А. безоплатно у власність земельних ділянок по вул. Чайковського, 9 

 

 



Багатоквартирна забудова (передача) 

19.  
3166 Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

будинків № 20, корп. 2 і № 22, корп. 1) 

Індивідуальне садівництво (дозволи) 

20.  
2625 Про надання Бондару В.І. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Волгоградській, 17 

21.  
1413 Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по тупику Азовському (напроти будинку № 16) 

22.  
2941 Про надання Алієвій Л.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Івана Виговського (біля будинку № 47-а) 

23.  
3056 Про надання Демченку В.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Богдана Хмельницького, 11-а 

24.  
2624 Про надання Ганжі Л.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Полтавській (біля будинку № 65) 

25.  
2942 Про надання Носовській Н.Г. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гідросилівській (біля будинку № 6) 

26.  
3057 Про надання Завгородньому І.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку № 85) 

27.  
3148 Про надання Журавці О.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Глинки 

Індивідуальне садівництво (передача) 

28.  3144 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам в садових товариствах   (18 діл., 20 п.) 

Гаражі (дозволи) 

29.  
3197 Про надання Пацюк Г.К. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 

вул. Андрія Матвієнка (біля будинку № 3-б) 

30.  
3063 Про надання Юрченку В.О. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Волкова (біля будинку № 6, корп. 1) 

31.  
3020 Про надання Коржиневському М.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по просп. Перемоги (у дворі житлового будинку № 12) 

Гаражі (передача) 

32.  2651 Про передачу Задворньому В.К. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 10-а) 

33.  
3141 Про передачу Михайлюку Ю.П. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка                          

(біля будинку № 13, корп. 1) 



34.  
3142 Про передачу Воленко Т.Й. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Академіка Корольова                    

(біля будинку № 30) 

35.  2914 
(доопрацьований) 

Про передачу Профатилу О.В. у власність земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 12-а) 

36.  
2650 Про передачу Буянкіну С.Ю. безоплатно у власність земельної ділянки по просп. Перемоги (біля території 

ЗОШ № 20) 

37.  
2849 Про передачу Дзюнічу О.М. безоплатно у власність земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської та 

Верхньої Биковської 

Аукціон (дозвіл) 

38.  
3221 Про затвердження земельної ділянки на перехресті вулиць Хабаровської та Кримської, право власності на яку 

набувається на аукціоні 

39.  3277 Про затвердження земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в, право оренди на яку набувається на аукціоні 

Аукціон ( затвердження) 

40.  

3294 
(доопрацьований) 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова (біля земельної ділянки з кадастровим                             

№ 3510100000:41:342:0014), та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

41.  

3224 
(доопрацьований) 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 

конкурентних засадах (земельних торгах) по вулиць Кропивницького та включення до Переліку земельної 

ділянки, яку виставлятимуть  на земельні торги окремим лотом   (об’єкти дорожнього сервісу) 

42.  

3174 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   (будівлі торгівлі) 

Оренда (дозволи) 

43.  
3290 Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

44.  
3291 

(доопрацьований) 
Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Академіка Тамма, 4-в 

45.  
3181 Про надання Підлубному М.П. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 

46.  

3055 
(доопрацьований) 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для оформлення права оренди по                             

вул. Братиславській, 7-в 



47.  
3253 Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по пров. Гайдамацькому (біля будинку № 12) 

48.  
3220 Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Руслана Слободянюка (біля будинку № 213-в) 

49.  

3267 
(доопрацьований) 

Про надання ТОВ «ФМ-Альянссервіс» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  

по просп. Винниченка, 1-в 
Оренда (передача) 

50.  3050 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (0,5022 га) 

51.  3051 Про передачу ТОВ «Геліос-1» в оренду земельної ділянки по вул. Волкова, 17   (3,0494 га) 

52.  3047 Про передачу Кухті В.Л. в оренду земельної ділянки по вул. Миколи Левитського, 18 

53.  3287 Про передачу ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» в оренду земельної ділянки по вул. Михайлівській (біля будинку № 1-а) 

Оренда (поновлення) 

54.  3156 
(доопрацьований) 

Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому  (8 діл., 11 п.) 

55.  3205 Про поновлення договорів оренди земельних ділянок по місту Кропивницькому  (3 діл., 6 п.) 

Оренда (припинення) 

56.  
2819 

(доопрацьований) 
Про припинення КП «Універсал 2005» права користування земельною ділянкою по вул. Генерала Родимцева 

(виїзд на м. Кривий Ріг) 

57.  2970 Про припинення ТОВ «Авіатор» права користування земельною ділянкою по вул. Добровольського, 15 

58.  3015 
(доопрацьований) 

Про припинення Чорній Н.М. права користування земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23 

59.  3016 Про припинення Чорному О.Є. права користування земельною ділянкою по вул. Куроп’ятникова, 23 

Викуп (дозвіл) 

60.  
2678 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Преображенській 

(біля скверу «Центральний») 

61.  
3052 Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Велика 

Перспективна, 9-а 

62.  
3179 Про припинення права користування земельною ділянкою та надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Бєляєва, 7-г  (між будинками № 7 та № 9) 

Суборенда (дозволи) 

63.  
2796 Про надання ТОВ «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «УКРАЇНА - ЦЕНТР» дозволу на передачу в суборенду земельних 

ділянок по м. Кропивницькому  (5 діл, 6 п.) 



Постійне користування (дозволи) 

64.  
3077 Про надання ТОВ «ВКФ «КІРОВОГРАДТАРА» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Менделєєва, 84 

65.  
3076 Про надання ТОВ фірмі «ЕКСІМСЕРВІС» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по вул. Аджамській, 5-а 

66.  

2948 
(доопрацьований) 

Про надання ДП «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ» 

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

земельної ділянки по вул. Аджамській, 15 

67.  
2949 

(доопрацьований) 
Про надання СЛУЖБІ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по м. Кропивницькому 

Постійне користування (передача) 

68.  
2950 

(доопрацьований) 
Про передачу Службі автомобільних доріг у Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський облавтодор»               

ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» у постійне користування земельної ділянки по вул. Полтавській, 38 

69.  
2990 Про передачу ПАТ «НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ» у постійне 

користування земельної ділянки по вул. Садовій, 88 

Зміна цільового призначення (затвердження) 

70.  3069 Про зміну Коваленку М.Є. цільового призначення земельної ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 153 

71.  2992 Про зміну Горшанову О.В. цільового призначення земельної ділянки по вул. Канізькій, 2/91 

Поділ (затвердження) 

72.  
2786 Про затвердження ТОВ ВКФ «Спліт» технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 25 

Внесення змін 

73.  
3199 Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького від 19.12.2017 № 1297 («Про надання               

Гавришу С.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 74») 

74.  3312 
(доопрацьований) 

Про внесення змін до рішень Міської ради міста Кропивницького (2 п.) 

75.  
2964 

(доопрацьований) 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.03. 2017 № 864 («Про надання Пшедромирському І.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 8)») 

76.   РІЗНЕ 
 


