МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 14 лютого 2020 року

№ 3089

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, М.Гамальчука, С.Капітонова, Р.Санасаряна,
М.Линченка,
М.Бєжана,
О.Шамардіна,
В.Дриги,
Міська
рада
міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити доповнення до порядку денного дев’ятнадцятої сесії
(ІІІ 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” (з урахуванням доповнень,
внесених рішенням міської ради від 18 грудня 2019 року № 3043), що
додаються.

Міський голова

Ірина Каменська 24 15 37

Андрій РАЙКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Міської ради міста Кропивницького
14 лютого 2020 року № 3089

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО
дев’ятнадцятої сесії (ІІІ засідання) Міської ради міста Кропивницького
сьомого скликання
№
з/п

Назва питання

№
реєстрації
проєкту
рішення

Відповідальні за
підготовку

Ініціал та прізвище,
посада доповідача
А.Гудіма,

1.

Про інформацію начальника Кропивницького відділу
поліції Головного управління Національної поліції в
Кіровоградській області про діяльність поліції на
території міста за 2019 рік

Кропивницький відділ
поліції ГУ НП
в Кіровоградській
області

2.

Про припинення Новенської селищної ради шляхом
приєднання до Міської ради міста Кропивницького

Юридичне
управління

3928

3.
4.

Про утворення Новенського старостинського округу
Про затвердження Положення про старосту

3909
(доопрацьований)

3910
(доопрацьований)

начальник
Кропивницького відділу
поліції ГУ НП
в Кіровоградській області

М.Смаглюк,
начальник управління

(за пропозицією постійної комісії
з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту
міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності)

— // —
— // —

— // —
— // —
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5.

Відділ кадрової роботи

Про припинення повноважень Огаль І.П.
3923
(доопрацьований)

6.

7.

8.

Про припинення повноважень Щекатуріна С.В.,
Масленникова В.В., Шаповал О.С.
Про
покладання
Денисенка С.П.

обов’язків

старости

3924

міста Кропивницького
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»
10. Про затвердження Міської програми соціально-правового
захисту дітей, профілактики правопорушень у дитячому
середовищі та популяризації сімейних форм виховання на
2020-2022 роки

3926
3925

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

Загальний відділ

А.Райкович,

(за пропозицією
міського голови
А.Райковича)

міський голова

(доопрацьований)

9.

11. Про затвердження Статутів комунальних некомерційних
підприємств у новій редакції (6 підприємств)

С.Балакірєва,
начальник відділу

(доопрацьований)

на

Про утворення відділу з питань інфраструктури
Новенського старостинського округу Міської ради

(за пропозицією постійної комісії
з питань діяльності ради,
депутатської етики, Регламенту
міської ради, відзначення
нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової
інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та
зовнішньоекономічної діяльності)

3912
(доопрацьований)

Управління з питань
захисту прав дітей
3898

3914
(доопрацьований)

Т.Тимоховська,
начальник управління

(за пропозицією
депутата
О.Краснокутського)

Управління охорони
здоров’я
(за пропозицією
депутата
М.Гамальчука)

О.Макарук,
начальник управління
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Депутатська фракція
ВО «Свобода»
в Міській раді міста
Кропивницького

12. Про звернення Міської ради міста Кропивницького до
Президента України та Верховної Ради України

13. Про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького (гарантійні внески, зміни в ст. 135 ЗКУ
від 05.12.2019)

14. Про передачу релігійній організації «РЕЛІГІЙНА
ГРОМАДА
(ПАРАФІЯ)
ВІРМЕНСЬКОЇ
АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ м. КРОПИВНИЦЬКИЙ»
в постійне користування земельної ділянки по
вул. Михайлівській (за хлібозаводом)
15. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних
засадах
(земельних
торгах)
по
вул. Родниковій (напроти МРЕО) та включення до
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом
16. Про надання ПрАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду на розі вул. Вознесенської та
пров. Середнього (між будинками № 86-№ 88/72)

3899

3908

3871

3929

(за пропозицією голови
фракції
С.Капітонова)
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища
(за пропозицією
депутата
Р.Санасаряна)
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища
(за пропозицією
депутата
М.Линченка)
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища
(за пропозицією
депутата
М.Бєжана)
Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища
(за пропозицією
депутата
О.Шамардіна)

С.Капітонов,
голова депутатської
фракції

О.Вовенко,
начальник управління

О.Вовенко,
начальник управління

О.Вовенко,
начальник управління

О.Вовенко,
начальник управління
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17. Про надання Гончаровій Н.Г. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Алтайському

3610

18. Про передачу майна
3578
(доопрацьований)

19. Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 19 березня 2019 року № 2430 «Про
затвердження Положення про відділ з питань праці
Міської ради міста Кропивницького у новій редакції»
20. Про затвердження Програми з розвитку і управління
персоналом в Міській раді міста Кропивницького на
2020-2022 роки
21. Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про
затвердження Програми розвитку міського пасажирського
транспорту та
зв’язку
у м.
Кропивницькому
на 2018–2020 роки (в новій редакції)»
22. Про перейменування Центральної міської бібліотеки та
бібліотеки-філії № 6 Міської централізованої бібліотечної
системи міста Кропивницького
23. Про затвердження Програми розвитку туристичної галузі
міста Кропивницького на 2020–2022 роки

3690

Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища
(за пропозицією
депутата
В.Дриги)

Сектор мобілізаційної
роботи та
територіальної
оборони

Відділ з питань
праці

(доопрацьований)

3541

3092
(доопрацьований)

Відділ кадрової
роботи
Управління
розвитку
транспорту та
зв’язку

О.Вовенко,
начальник управління

В.Лєвашов,
завідувач сектора

С.Крейтор,
заступник начальника
відділу

С.Балакірєва,
начальник відділу

В.Житник,
начальник управління

3627

Управління
культури і туризму

начальник управління

3577

Управління
культури і туризму

начальник управління

(доопрацьований)

А.Назарець,

А.Назарець,
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24. Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про
бюджет міста Кропивницького на 2020 рік»
25. Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради
від 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження
Програми розвитку фізичної культури і спорту в
м. Кропивницькому на 2017–2020 роки»
26. Про внесення змін до рішень Міської ради міста
Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405, 1406,
1407, 1408 (№ 1405 «Про затвердження Міської програми
“Молодь” на 2018- 2020 роки», № 1406 «Про затвердження
Міської програми підтримки сімей на 2018- 2020 роки», № 1407
«Про затвердження Міської програми відпочинку та оздоровлення
дітей на 2018 - 2020 роки», № 1408 «Про затвердження Міської
цільової соціальної програми реформування системи закладів для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на
2018 - 2020 роки»)

27. Про затвердження Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в місті Кропивницькому на
2020-2022 роки «Діалог»
28. 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» (зі змінами)
29. Про надання згоди на безоплатне прийняття до
комунальної власності цілісного майнового комплексу
дошкільного навчального закладу
30. Про затвердження Програми управління комунальним
майном на 2020-2022 роки

3737

3576

Фінансове
управління

начальник управління

Управління молоді
та спорту

начальник управління

Управління молоді
та спорту

Л.Бочкова,
С.Колодяжний,

С.Колодяжний,
начальник управління

3592
(доопрацьований)

3594
(доопрацьований)

3738

3579
(доопрацьований)

3762

Відділ з питань
внутрішньої
політики
Відділ з питань
запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з
правоохоронними та
контролюючими
органами

Управління
комунальної
власності
Управління
комунальної
власності

О.Горбенко,
начальник відділу

О.Шишко,
начальник відділу

О.Колюка,
начальник управління

О.Колюка,
начальник управління
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31. Про внесення змін до рішення Міської ради
міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2291
«Про затвердження Програми протидії поширенню
наркоманії і злочинності, пов’язаної з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
на 2019-2021 роки»
32. Про затвердження Програми соціальної підтримки,
розвитку та становлення сімей, дітей та молоді
м. Кропивницького на 2020-2022 роки

3629
(доопрацьований)

3666

33. Про виділення коштів на відшкодування додаткових
витрат для проведення поховання

(доопрацьований)

34. Про здійснення виплат одноразової адресної грошової
допомоги за 2019 рік

(доопрацьований)

35. Про внесення змін до рішення міської ради
від 15 березня 2017 року № 833 «Про затвердження
Програми
розвитку
галузі
охорони
здоров'я
м. Кропивницького на 2017-2020 роки»
36. Про затвердження передавального акта
(Медикосанітарна частина міста Кропивницького)

37. Про затвердження Статуту комунального некомерційного
підприємства «Поліклінічне об’єднання» Міської ради
міста Кропивницького» у новій редакції
38. Про реорганізацію комунального некомерційного
підприємства «Клінічна дитяча міська поліклініка»
Міської ради міста Кропивницького»

3741
3763

3623

Міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді
Міський центр
соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді

О.Краснокутський,
директор міського центру

О.Краснокутський,
директор міського центру

Управління
соціальної підтримки
населення
Управління
соціальної підтримки
населення

А.Орлов,
заступник начальника
управління
А.Орлов,
заступник начальника
управління

Управління охорони
здоров’я

О.Макарук,
начальник управління

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

(доопрацьований)

3701
(доопрацьований)

3739
(доопрацьований)

3740
(доопрацьований)
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39. Про внесення змін до рішення міської ради від 28 квітня
2011 року № 473 («Про затвердження Комплексної програми
внесення змін до генерального плану міста Кіровограда (коригування
генерального плану міста Кіровограда), розроблення картографічних
матеріалів масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану
зонування території міста Кіровограда та детального плану території
міста Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній
магістральних вулиць міста Кіровограда та планування транспортних
вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення архітектурно –
планувальних рішень)»)

40. Про звіт за 2019 рік щодо виконання Програми
природоохоронних
заходів
місцевого
значення
на 2018-2020 роки
41. Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1429 «Про
затвердження Програми природоохоронних заходів
місцевого значення на 2018-2020 роки»
42. Про затвердження Програми розвитку земельних
відносин у місті Кропивницькому на 2020-2022 роки
43. Про
затвердження
Статуту
КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «УНІВЕРСАЛ 2005» МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО» у новій редакції
дислокацій
технічних
засобів
44. Про затвердження
регулювання
дорожнім
рухом
вулицями
м. Кропивницького
45. Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 12 липня 2018 року № 1746 «Про внесення змін до
рішення Міської ради міста Кропивницького від 19 грудня
2017 року № 1263» (№ 1263 «Про затвердження Програми
оптимізації системи теплопостачання у місті Кропивницькому
на 2017-2018 роки»)

Управління
містобудування та
архітектури

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

3640
(доопрацьований)

3742

3689

Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища

начальник управління

— // —

— // —

— // —

— // —

Головне управління
житловокомунального
господарства

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

— // —

— // —

— // —

— // —

О.Вовенко,

(доопрацьований)

3543
(доопрацьований)

3593

3713

3679
(доопрацьований)
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46. 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»
47. 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»
48. 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»
49. Про надання Шутці В.В. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Великовисківському (біля будинку № 12)
50. Про надання Шульзі Р.О. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
пров. Верхньовеселому (напроти будинку № 34-а)
51. Про передачу Гавриш О.І. безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Народній, 77
52. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
громадянам (51 пункт)
53. Про надання Свинарчуку Р.В. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по тупику Азовському (напроти будинку № 16)
54. Про передачу Овдію І.О. безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Глинки, 60/20
55. Про надання Миргородському М.Г. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Генерала Жадова (біля будинку № 20, корп. 1)

Головне управління
житловокомунального
господарства

т.в.о. начальника
Головного управління

— // —

— // —

— // —

— // —

Управління земельних
відносин та охорони
навколишнього
природного середовища

начальник управління

3693

— // —

— // —

3489

— // —
— // —
— // —

— // —
— // —
— // —

— // —
— // —

— // —
— // —

3596

Т.Савченко,

3597

3598
3645

3604

1413
3649
3210

О.Вовенко,
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56. Про надання Марковському К.М. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Вокзальній (біля будинку № 16, корп. 2)
57. Про надання Опрі А.В. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Героїв України (біля будинку № 22)
58. Про надання Юр’єву Ю.В. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по пров. Інгульському, 33
59. Про надання Чернишову К.В. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Арсенія Тарковського (у дворі будинку № 10)
60. Про надання Журилу І.С. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
просп. Перемоги (біля будинку № 18)
61. Про надання Білостоцькій А.П. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Арсенія Тарковського (біля будинку № 16, корп. 1)
62. Про
надання
ГО
«ГАРАЖНО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ «АВТОЛЮБИТЕЛЬ-2» дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Автолюбителів, 4
63. Про надання Пасічнику Д.І. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Яновського (біля будинку № 54)
64. Про передачу Караушу С.В. безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля земельної ділянки
з кадастровим номером № 3510100000:37:316:0155)

2961

— // —

— // —

3349

— // —

— // —

3498

— // —

— // —

2900

— // —

— // —

3478

— // —

— // —

3515

— // —

— // —

2831

— // —

— // —

3358

— // —

— // —

3455

— // —

— // —
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65. Про передачу Красовському В.А. безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Гоголя (у дворі будинку № 106)

3363

— // —

— // —

66. Про передачу Ткачуку С.І. безоплатно у власність
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля будинку
№ 12, корп. 4)
67. Про передачу Підкевичу М.М. безоплатно у власність
земельної
ділянки
по
вул.
Вокзальній
(біля будинку № 64)
68. Про передачу Плоховій Н.Б. безоплатно у власність
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку
№ 22, корп. 2)
69. Про надання Кояві М.Р. та Лібенку І.А. дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки по вул. Вокзальній, 39-н
70. Про передачу Константіновій Л.Б. безоплатно у власність
земельної
ділянки
по
вул.
Преображенській
(біля будинку № 6)
71. Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок
громадянам по пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)

3398

— // —

— // —

3310

— // —

— // —

3611

— // —

— // —

3355

— // —

— // —

3662

— // —

— // —

3706

— // —

— // —

72. Про надання управлінню культури і туризму Міської ради
міста Кропивницького дозволу на розроблення технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки по вул. Микитенка, 15

3484

— // —

— // —

73. Про надання Управлінню Кропивницької єпархії
Православної Церкви України дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Лінія 5-та, буд. 25

3328

— // —

— // —
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74. Про
надання
Кіровоградському
обласному
спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємству
протипожежних робіт ДПТ України дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Фісановича, 6
75. Про надання Кропивницькому апеляційному суду дозволу
на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
по вул. Великій Пермській, 2
76. Про надання Головному управлінню Національної поліції
в Кіровоградській області дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по
вул. Кропивницького, 119
77. Про затвердження ПП «Лайтнінг-Кір» проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового
призначення по вул. Полтавській (між будинками по
вул. Євгена Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)
78. Про надання Панасенку І.Ю. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Преображенській (біля будинку № 6)
79. Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду по вул. Павла Бута, 3-к
80. Про передачу Дризі В.В. в оренду земельної ділянки по
вул. Преображенській, 88-б
81. Про надання Чудній О.В. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
по вул. Євгена Чикаленка, 13

3711

— // —

— // —

3622

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

3664

— // —

— // —

3574

— // —

— // —

— // —
— // —

— // —
— // —

3726

3700

(доопрацьований)

3463
(доопрацьований)

3785
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82. Про передачу Алієвій С.Є. в оренду земельної ділянки по
вул. Василя Нікітіна, 17-г
83. Про поновлення ПрАТ «К-АВТОТРАНС» договору оренди
земельної ділянки по вул. Олександрійське шоссе, 1
84. Про надання Герко О.А. дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом викупу) по вул. Соборній, 17
85. Про надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106
86. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського
призначення на перехресті вулиць Хабаровської та
Кримської на конкурентних засадах (земельних торгах)
87. Про затвердження земельної ділянки по вул. Космонавта
Попова, 15/18 (напроти магазину “Меблі”), право оренди
на яку набувається на аукціоні
88. Про затвердження земельної ділянки по вул. Євгена
Маланюка (напроти будинку № 5), право оренди на яку
набувається на аукціоні
89. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для продажу права оренди на конкурентних
засадах (земельних торгах) по вул. Аджамській та включення
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом

90. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Лінія 5а (біля зупинки громадського транспорту) та включення
до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом

3563
3213
3680

3660
3816
(доопрацьований)

3419
(доопрацьований)

3547
(доопрацьований)

3564
(доопрацьований)

3369
(доопрацьований)

— // —
— // —
— // —

— // —
— // —
— // —

— // —
— // —

— // —
— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —

— // —
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91. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Генерала
Родимцева та включення до Переліку земельної ділянки,
яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом
92. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних
засадах
(земельних
торгах)
по
вул. Генерала Родимцева, 2 (зупинка “Білгородська”) та
включення до Переліку земельної ділянки, яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом
93. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Волкова
(біля будинку № 24-в) та включення до Переліку
земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги
окремим лотом
94. Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок та передачі
їх в оренду по вул. Великій Пермській, 88
95. Про внесення змін до рішення Міської ради міста
Кропивницького від 15.02.2018 № 1442 («Про передачу
ТОВ «ЕКОБЕЗПЕКА-К» в оренду земельної ділянки по
вул. Аджамській»)

Начальник управління апарату
Міської ради міста Кропивницького

— // —

— // —

— // —

— // —

(доопрацьований)

— // —

— // —

3607

— // —

— // —

— // —

— // —

3370
(доопрацьований)

3371
(доопрацьований)

3786

(доопрацьований)

3606

Людмила МАСЛО

