
 
 

МІСЬКА  РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 18 грудня 2019 року            № 3043 

 

Про затвердження доповнень  

до порядку денного дев’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, секретаря міської ради А.Табалова, депутатів міської 

ради О.Краснокутського, Ю.Деркаченка, М.Гамальчука, Т.Волкожі, 

В.Зайченка, О.Шамардіна, С.Капітонова, М.Линченка, В.Дриги, Г.Сергієнка, 

М.Бєжана, Міська рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного дев’ятнадцятої сесії                  

(ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання, 

затвердженого рішенням міської ради від 19 листопада 2019 року № 2977                            

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

міста Кропивницького сьомого скликання” (додаються). 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ірина Каменська  24 15 37 



 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

            Рішення Міської ради міста Кропивницького 

            18 грудня 2019 року  № 3043 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

дев’ятнадцятої сесії  (ІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання 
 

 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Ініціал та прізвище, 

посада доповідача 

1.  Про добровільне приєднання до територіальної 

громади міста обласного значення 
3590 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

М.Морква, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

2.  Про внесення змін до рішення Міської ради                       

міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 

«Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік» 

 

3561 

Фінансове управління Л.Бочкова, 
начальник управління 

3.  Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік 3546 
Фінансове управління Л.Бочкова, 

начальник управління 

4.  Про внесення змін до рішення міської ради від 31 січня 

2019 року № 2280 «Про затвердження Програми 

реалізації вимог Закону України «Про адміністративні 

послуги» на 2019-2021 роки» 

3368 
(доопрацьований) 

Управління 

адміністративних 

послуг 

А.Шевченко, 
начальник управління 
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5.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 27 червня 2017 року № 985 «Про затвердження 

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

3453 

Департамент з питань 

економічного 

розвитку, торгівлі та 

інвестицій 

М.Морква, 
директор департаменту - 

начальник управління 

економіки 

6.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1421 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального 

розвитку міста Кропивницького на 2018 рік та 

основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки» 

3548 

 — // —      — // — 

7.  Про внесення змін до рішення міської ради                      

від 27 грудня 2016 року № 742 «Про затвердження 

Програми розвитку культури і туризму в                              

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

3454 

Управління культури 

і туризму 

А.Назарець, 
начальник управління 

8.  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» 

 

3457 
(доопрацьований) 

Відділ інформаційно-

комп’ютерного 

забезпечення 

О.Бабаєва, 
начальник відділу 

9.  Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 

2014 року № 2774 «Про затвердження Програми 

створення та розвитку містобудівного кадастру у 

складі управління містобудування та архітектури 

Кіровоградської міської ради на 2014-2019 роки» 

 

3458 

Управління 

містобудування та 

архітектури 

І.Мартинова, 
т.в.о. начальника 

управління 

10.  Про затвердження перспективного плану роботи 

міської ради на 2020 рік 

 

3513 
(доопрацьований) 

Управління апарату 

міської ради 

А.Табалов, 
секретар міської ради 

11.  Про затвердження Правил благоустрою території                  

міста Кропивницького 

3665 
регуляторний 

акт 

Юридичне 

управління 

М.Смаглюк, 
начальник управління 
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12.  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» 

3653 
(доопрацьований) 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

міського голови 

А.Райковича) 

С.Білокінь, 
начальник управління 

13.  Про внесення змін до рішення Міської ради                      

міста Кропивницького від 19 листопада 2019 року                 

№ 3002 «Про надання повноваження на підписання 

договору на господарське відання» 
3699 

Управління 

капітального 

будівництва 
(за пропозицією 

міського голови 

А.Райковича) 

С.Білокінь, 
начальник управління 

14.  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» 

3625 
(доопрацьований) 

Управління соціальної 

підтримки населення 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Ю.Вовк,  
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»  

3626 
(доопрацьований) 

Управління соціальної 

підтримки населення 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Ю.Вовк,  
начальник управління 

16.  Про організацію харчування учнів та вихованців 

пільгових категорій в закладах освіти                                      

м. Кропивницького на 2020 рік 

3628 
(доопрацьований) 

Управління освіти 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Л.Костенко, 
начальник управління 

17.  Про звільнення від сплати державного мита 

3682 

Управління з питань 

захисту прав дітей 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

Т.Тимоховська, 
начальник управління 
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18.  Про затвердження Програми виконання                      

судових рішень про стягнення коштів з Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького на 2019 – 

2021 роки 

3595 
(доопрацьований) 

Юридичне 

управління 
(за пропозицією 

депутата 

О.Краснокутського) 

М.Смаглюк, 
начальник управління 

19.  Про звернення депутатів Міської ради                             

міста Кропивницького щодо компенсації у грошовому 

еквіваленті за земельні ділянки для учасників бойових 

дій, учасників АТО/ООС 

3641 

Депутат міської ради 

Ю.Деркаченко 

Ю.Деркаченко, 
депутат міської ради 

20.  Про звернення депутатів Міської ради міста 

Кропивницького до Голови Верховної Ради України 

Д.Разумкова та Прем'єр-міністра України О.Гончарука 
3667 

(доопрацьований) 

Депутати міської 

ради 

М.Гамальчук, 

Т.Волкожа 

Т.Волкожа, 
депутат міської ради 

21.  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» 

3637 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

В.Зайченка) 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

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

2017 року № 763 «Про затвердження Програми 

утримання, благоустрою та розвитку житлово-

комунального господарства міста Кропивницького             

на 2017-2021 роки» 

3638 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

В.Зайченка) 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 

23.  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» 

3639 
(доопрацьований) 

Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 
(за пропозицією 

депутата 

В.Зайченка) 

 

Т.Савченко, 
т.в.о. начальника 

Головного управління 
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24.  Про надання пільг зі сплати земельного податку                              

у 2020 році 

3636 
(доопрацьований) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

25.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по            

вул. Василя Нікітіна, 15 та включення до Переліку 

земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні 

торги окремим лотом 

 

 

3698 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

С.Капітонова) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

26.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Андріївській (на розі з вул. Соборною) та 

включення до Переліку земельної ділянки, яку 

виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3675 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

М.Линченка) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

27.  
Про надання Садовніченку І.Г. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Верхньовеселому (навпроти будинку 

№ 26-б та № 28-а біля земельної ділянки з кадастровим                                                  

№ 3510100000:42:366:0069)      (учасник АТО) 

 

3551 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

В.Дриги) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

28.  Про надання ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКОМУ 

ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по проїзду Підлісному 

 

3550 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Т.Волкожі) 

О.Вовенко, 
начальник управління 
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29.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок громадянам   (8 п.) 

3652 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

Г.Сергієнка) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

30.  Про відмову ТОВ «Кінотеатр Зоряний» у наданні 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового 

призначення по вул. Великій Перспективній, 27 

3661 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

М.Бєжана) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

31.  Про надання Морогіній М.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716 

 

3671 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

32.  Про надання Морогіну О.Ф. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок за рахунок земельної ділянки з кадастровим 

номером 3510100000:02:028:0716 

 

3670 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

О.Шамардіна) 

О.Вовенко, 
начальник управління 

33.  Про зміну управлінню капітального будівництва 

Міської ради міста Кропивницького цільового 

призначення земельної ділянки по вул. Героїв України, 

26, корп. 1 

3691 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 

природного середовища 

(за пропозицією 

депутата 

А.Табалова) 

 

О.Вовенко, 
начальник управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/26096-3671-20191210.pdf
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34.  Про реорганізацію комунального закладу «Медико-

санітарна частина м. Кропивницького» шляхом 

приєднання до комунального некомерційного 

підприємства 

3624 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

35.  Про затвердження передавального акта (дитяча 

стоматологічна поліклініка) 
3586 

(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

36.  Про затвердження передавального акта (міська 

стоматологічна поліклініка № 1 м. Кіровограда) 
3587 

(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

37.  Про затвердження передавального акта 

(стоматологічна поліклініка № 2) 
3588 

(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

38.  Про затвердження Статуту КОМУНАЛЬНОГО 

НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ СТОМАТОЛОГІЧНЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ» МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА 

КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції 

3589 
(доопрацьований) 

Управління охорони 

здоров’я 
(за пропозицією 

депутата 

М.Гамальчука) 

О.Макарук, 
начальник управління 

 

39.  Про надання Драгомирецькому Є.В. дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки по пров. Верхньовеселому (напроти 

будинків № 30-а, 32-а) 

3522 

Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього природного 

середовища 

О.Вовенко, 
начальник управління 

40.  Про передачу безоплатно у власність земельних 

ділянок учасникам АТО  (3 діл.) 
3351  — // —      — // — 
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41.  Про надання Костенку С.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по пров. Гулака-Артемовського (біля земельної 

ділянки з кадастровим № 3510100000:43:396:0063) 

3392 

 — // —      — // — 

42.  Про передачу у спільну часткову власність земельних 

ділянок громадянам   (4 діл.) 

3435 
 — // —      — // — 

43.  Про передачу у спільну сумісну власність земельних 

ділянок громадянам   (30 діл.) 

3428 
 — // —      — // — 

44.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам   (27 діл.) 

3445 
 — // —      — // — 

45.  Про передачу ОК «Кіровоградський дім» у власність 

земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (напроти 

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

3166 
 — // —      — // — 

46.  Про надання Абрамяну В.Ю. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Бобринецький шлях (біля домоволодінь 

№ 75 та № 77) 

3434 

 — // —      — // — 

47.  Про передачу Марковій В.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Аджамському (біля будинку     

№ 17/95) 

3451 
 — // —      — // — 

48.  Про надання Крук Л.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Преображенській (біля будинку № 107) 

3465 
 — // —      — // — 

49.  Про надання Іванову Д.Л. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

по вул. Шульгиних (біля будинку № 32, корп. 1) 

2688 
 — // —      — // — 

50.  Про надання Оніані Д.М. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 122) 

2689 
 — // —      — // — 
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51.  Про надання Дідковській Н.В. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 122) 

2690 
 — // —      — // — 

52.  Про передачу Савчуку Ю.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 15) 
3479 

 — // —      — // — 

53.  Про передачу Крепак Л.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по бульвару Студентському (біля 

будинку № 7) 

3437 
 — // —      — // — 

54.  Про передачу Великій Н.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по Студенському бульвару (біля          

будинку № 10) 

3397 
 — // —      — // — 

55.  Про передачу Загуменній А.О. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Гоголя (біля будинку № 78) 

3396 
 — // —      — // — 

56.  Про передачу Громовому С.В. у власність земельної 

ділянки  по площі Дружби народів, 3-ж 

3202 
 — // —      — // — 

57.  Про передачу у власність земельних ділянок 

громадянам в ТА «Дружба»   (3 діл.) 

3230 
 — // —      — // — 

58.  Про передачу Хлевіцькому І.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по пров. Фортечному (біля будинку 

№ 21-а) 

3446 
 — // —      — // — 

59.  Про передачу Содоль Д.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки на перехресті вулиць Андріївської                 

та Биковської 

3436 
 — // —      — // — 

60.  Про передачу Тараненко Т.А. у власність земельної 

ділянки по вул. Волкова (біля тролейбусного парку) 

3523 
 — // —      — // — 

61.  Про передачу Ярошенку Ю.М. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 19) 
3544 

 — // —      — // — 

62.  Про надання Огір А.Г. дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

в оренду по вул. Яновського, 80-а 

3444 
 — // —      — // — 
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63.  Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду по вул. Степняка-Кравчинського, 33-г 

3462 
 — // —      — // — 

64.  Про надання ПП «Чайка Транс» дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по вул. Леваневського, 2-б 

3461 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

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

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду по просп. Інженерів, 11-а 

3516 
 — // —      — // — 

66.  Про надання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду по вул. Андріївській, 2-а 

3575 
 — // —      — // — 

67.  Про передачу Лупандіну М.І. в оренду земельної 

ділянки по вул. Соборній, 7-б 3567 
 — // —      — // — 

68.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

по місту Кропивницькому 
 

3460 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

69.  Про поновлення ПП «ЧЕРЕМШИНА-ЛЮКС» договору 

оренди земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-а 

3311 
 — // —      — // — 

70.  Про припинення ТОВ «ЄТК» права користування 

земельною ділянкою по вул. В’ячеслава Чорновола 

(тягова підстанція № 2) 

3480 
 — // —      — // — 

71.  Про припинення ПП «Футбольний дім 

Кіровоградщини» права користування земельною 

ділянкою по вул. Єгорова (біля стадіону «Зірка») 

2920 
 — // —      — // — 

72.  Про продаж ПП «НВЦ» земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вул. Андрія 

Матвієнка, 2-а 

 

3443 

 — // —      — // — 
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73.  Про затвердження земельної ділянки по                               

вул. Острівській (між будинками № 2 та № 4), право 

оренди на яку набувається на аукціоні 

3572 
(доопрацьований) 

 — // —      — // — 

74.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вулиці Космонавта Попова (біля будинку № 20,                  

корп. №1) та включення до Переліку земельної ділянки, 

яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

3223 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

75.  Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для продажу права 

оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 

вул. Глинки (напроти будинку № 2-а) та включення до 

Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 

земельні торги окремим лотом 

3404 
 — // —      — // — 

76.  Про надання ТДВ «Кіровоградська станція технічного 

обслуговування вантажних і легкових автомобілів» 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення)                          

меж земельної ділянки по вул. Виставочній, 1-б 

3432 
 — // —      — // — 

77.  Про надання Кіровоградській обласній організації 

українське товариство мисливців і рибалок дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

відновлення меж земельної ділянки по                        

тупику Рибальському 

3427 
 — // —      — // — 

78.  Про надання ТОВ «Українсько-Польський ліцей імені 

Кароля Шимановського» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки по площі                    

Дружби народів, 8 

2989 
 — // —      — // — 
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79.  Про надання Кропивницькому Апеляційному суду 

дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки по вул. Верхній 

Пермській, 2 

3468 
 — // —      — // — 

80.  Про затвердження ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 

технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки по вул. Куропятникова, 2 

3245 
 — // —      — // — 

81.  Про надання ПІДПРИЄМСТВУ «КІРОВОГРАДСЬКА 

ГУРТОВО-РОЗДРІБНА АСОЦІАЦІЯ-ОБ’ЄДНАННЯ 

«ОБЛКООПГОСПТОРГ» ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ 

дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по                 

вул. Кільцевій, 63 

3381 
 — // —      — // — 

82.  Про зміну Мхитаряну М.Г. цільового призначення 

земельної ділянки по пров. Водяному 

3246 
 — // —      — // — 

83.  Про внесення змін до рішення Міської ради                      

міста Кропивницького від 26.04.2018 № 1673 («Про 

затвердження ТОВ «МІСЬКПОБУТСЕРВІС» технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок по вул. Преображенській, 88-б») 

3481 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

84.  Про внесення змін до рішення Міської ради                      

міста Кропивницького від 24.04.2018 № 1623 («Про 

передачу у власність земельних ділянок громадянам») 

3247 
 — // —      — // — 

85.  Про внесення змін до рішення Міської ради міста 

Кропивницького від 27.11.2018 № 2046 («Про надання 

Босонченко Н.А. дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки по вул. Херсонській, 54») 

3200 
(доопрацьований)  — // —      — // — 

 

 

Т.в.о. начальника управління апарату 

Міської ради міста Кропивницького          Ірина КАМЕНСЬКА 


