
                                                        
Додаток  
до рішення Кіровоградської 
міської ради 

        17 вересня 2013 року 
        № 2447 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради шостого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 
 від 24 лютого 2011 року 

  № 191 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Онул Л.А.”. 

  
 від 29 березня 2011 року 

 № 310 „Про звіт щодо результатів проведення аудиту діяльності 
департаменту економіки та фінансів  Кіровоградської міської ради 
за період з 1 березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року”.  

  
 від 28 квітня 2011 року 

 № 480 „Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань, 
пов’язаних з погодженням документації із землеустрою на 
території м. Кіровограда”; 

№ 481 „Про затвердження Положення про постійно діючу комісію з 
питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів на 
території Кіровоградської міської ради”.  

  
 від 31 травня 2011 року 

 № 555 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Виноградової Л.Г.”. 

  
 від 30 червня 2011 року 

 № 629 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                   
від 29 січня 2004 року № 680”; 

 № 724 „Про передачу ТОВ „ЄВРОСТЕНД” в оренду земельної ділянки по 
вул. Добровольського, 2”; 

 № 731 „Про поновлення ФОП Непоменку О.Ф. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 5-а”.  

  
 від 14 вересня 2011 року 

 № 769 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30 червня 2011 року № 637 “Про внесення змін та 
доповнень до рішень Кіровоградської міської ради”.  

  
  



від 27 жовтня 2011 року 
 № 853 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради 

Слівнова В.В. та Терзова Д.С.”; 
 № 995 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”.  

  
 від 7 грудня 2011 року 

 № 1016 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 
міської ради”; 

 № 1093 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”.  
  
 від 20 грудня 2011 року 

  № 1116 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 
від 27 жовтня 2011 року № 1006”. 

  
 від 29 грудня 2011 року 

 № 1124 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Тетерева Є.Д.”. 

  
 від 26 січня 2012 року 

 № 1176 „Про внесення змін до Статуту комунального підприємства 
„Кіровоград Земпроект” Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                     
від 27.10.11 № 866”. 

  
 від 28 березня 2012 року 

 № 1426 „Про внесення змін до Програми розвитку освіти міста 
Кіровограда на 2011 – 2015 роки”.  

  
 від 30 березня 2012 року 

 № 1535 „Про передачу ПрАТ „Паляниця” в оренду земельної ділянки по 
вул. Волкова, 26-б”.  

  
 від 24 квітня 2012 року 

 № 1682 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”.  
  
 від 05 червня 2012 року 

  № 1698 „Про обмеження перебування у нічний час дітей без супроводу 
батьків або осіб, які їх замінюють, на вулицях, у закладах дозвілля, 
громадського харчування, в ігрових залах, комп'ютерних та 
інтерактивних клубах, інших розважальних закладах та 
громадських місцях м. Кіровограда”;  

 № 1783 „Про передачу Ковальовій О.А. в оренду земельної ділянки по                           
вул. Преображенській, 107”. 

  
 від 26 червня 2012 року 

 № 1812 „Про внесення змін та доповнень до рішень Кіровоградської 



міської ради від 28 березня 2012 року № 1428, від 27 жовтня              
2011 року № 1006”; 

 № 1877 „Про передачу ТОВ "Єлисеївський" в оренду земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 17-а”;  

№ 1879 „Про передачу ТОВ „Ринок Престиж” в оренду земельних ділянок 
по просп. Інженерів, 10”. 

  
 від 12 вересня 2012 року 

 № 1904 „Про звільнення комунальних підприємств від сплати земельного 
податку на 2013 рік”;  

 № 1907 „Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Кіровограда”;  

 № 1955 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”.  
  
 від 16 жовтня 2012 року 

 № 1977 „Про створення комунального підприємства „Агентство розвитку 
міста Кіровоградської міської ради” та затвердження його 
Статуту”;  

 № 1984 „Про введення мораторію на виділення земельних ділянок для 
будівництва гаражів на прибудинкових територіях 
багатоповерхових будинків”;  

 № 2003 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 15.10.2012    
№ 2-8178 вих-12 на рішення Кіровоградської міської ради від 
18.11.2008 № 1636 „Про передачу у власність земельних ділянок в 
районі проїзду Підлісного”;  

 № 2005 „Про продаж ФОП Куліш Р.О. земельної ділянки по                  
вул. Жовтневої революції, 2/30”; 

 № 2051 „Про передачу Дзюбаку А.В. в оренду земельної ділянки по                
вул. Великій Перспективній, 11/11”; 

 № 2055 „Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної ділянки по 
пров. Курінному, 29”; 

 № 2056 „Про передачу Новіцькому С.О. в оренду земельної ділянки по 
вул. Покровській, 50”; 

 № 2063 „Про передачу ПАТ “Кіровоградобленерго” в оренду земельної 
ділянки на перехресті вулиць Робочої та Жуковського”;  

 № 2064 „Про передачу ТОВ “ЕПСІЛОН” в оренду земельної ділянки по 
вул. Великій Перспективній, 17/10”; 

 № 2065 „Про передачу фірмі “Агрогідромаш” ТОВ, ТОВ “Ельворті Т”, 
ПрАТ “Піраміс”, ПрАТ “Гідросила Груп” в оренду земельної 
ділянки по вул. Орджонікідзе, 7”. 

  
 від 11 грудня 2012 року 

 № 2082 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Топчія П.С.”;  

 № 2098 „Про надання згоди на безоплатну передачу з комунальної 



власності територіальної громади м. Кіровограда сховищ цивільної 
оборони”;  

 № 2101 „Про затвердження Положення про управління власності та 
приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради”;  

 № 2102 „Про надання згоди на передачу комунального закладу 
“Кіровоградська станція швидкої медичної допомоги” у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ і міст Кіровоградської 
області”;  

 № 2113 „Про затвердження Плану діяльності Кіровоградської міської ради 
з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік”;  

 № 2114 „Про звільнення Кіровоградського академічного  
обласного українського музично-драматичного театру  
ім. М.Л. Кропивницького від сплати земельного податку на       
2013 рік”;  

 № 2115 „Про звільнення підприємств від сплати земельного податку на 
2013 рік у частині, що надходить до міського бюджету”;  

 № 2150 „Про передачу Добрянському І.А. в оренду земельної ділянки  по 
вул. Євгена Маланюка, 25”; 

 № 2159 „Про передачу ТОВ “Н.С.К. Сіті” в оренду земельної ділянки по 
вул. Дзержинського, 24-б”;  

 № 2160 „Про передачу ТОВ “СВ МАРКЕТ” в оренду земельної ділянки по 
вул. Полтавській, 33/12”. 

  
 від 21 грудня 2012 року 

 № 2183 „Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда вартості 
виконаних будівельних робіт по реконструкції фасадних 
газопроводів”;  

 № 2186 „Про надання УКБ Кіровоградської міської ради дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 75/1 (літера В)”;  

 № 2187 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”. 
  
 від 29 січня 2013 року 

№ 2192 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 2193 „Про надання одноразової грошової допомоги”;  
№ 2195 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Романюк Г.М.”;  
№ 2227 „Про затвердження Програми управління комунальним майном на 

2013 рік”;  
№ 2228 „Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради 

від 28 березня 2012 року № 1428 “Про затвердження переліку 
об’єктів комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають 
приватизації”;  

№ 2232 „Про передачу КЗ „Кіровоградський академічний  
обласний український музично-драматичний театр  



ім. М.Л.Кропивницького” земельної ділянки по  
вул. Орджонікідзе, 17/19”; 

№ 2233 „Про надання Міляху Є.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Кірова (біля будинку № 49)”; 

№ 2234 „Про надання Свідерській О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Кропивницького (біля будинку № 14)”; 

№ 2235 „Про надання ПАТ “Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок”;  

№ 2237 „Про розірвання договору оренди земельної ділянки по  
вул. Карла Маркса, 32/11”; 

№ 2240 „Про передачу ДП “Льодові арени” у постійне користування 
земельної ділянки по просп. Університетському”;  

№ 2242 „Про передачу Лук’яненку М.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Робочій (біля кафе “Івушка”)”;  

№ 2243 „Про передачу Кривошеї В.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Гагаріна (біля житлового  
будинку № 9)”. 

  

 від 06 березня 2013 року 
№ 2248 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”;  
№ 2249 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Марковського І.І.”;  
№ 2250 „Про обрання голови постійної комісії міської ради з питань 

архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин”;  
№ 2255 „Про звіт щодо здійснення державної регуляторної політики у 

2012 році”;  
№ 2256 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від     

27 січня 2011 року № 117 „Про встановлення місцевих податків і 
зборів”;  

№ 2263 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 29 січня 2013 року № 2218”; 

№ 2267 „Про внесення змін до Статуту комунального закладу „Навчально-
науковий педагогічний комплекс Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області”; 
 
 

№ 2271 „Про затвердження Статуту комунального закладу „Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 1 Кіровоградської міської 
ради” в новій редакції”;  

№ 2272 „Про затвердження Статуту комунального закладу „Комплексна 
дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Кіровоградської міської 
ради” в новій редакції”;  

№ 2273 „Про затвердження Статуту комунального закладу „Комплексна 



дитячо-юнацька спортивна школа № 3 Кіровоградської міської 
ради” в новій редакції”;  

№ 2275 „Про внесення змін та доповнень до Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 11 грудня 2012 року № 2107”; 

№ 2277 „Про надання Анашкіній О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на перехресті 
вул. Мінської та пров. Азовського”;  

№ 2278 „Про надання Вороні А.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по    
вул. Башкирській (біля котельні)”;  

№ 2279 „Про надання Голобородько В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Санаторному 3-у (біля будинку № 12)”; 

№ 2280 „Про надання Завацькому Ю.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 1-а, 
4-д”;  

№ 2281 „Про надання Ковальовій А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда, 26”; 

№ 2282 „Про надання Колос Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Миргородському, 34”; 

№ 2283 „Про надання Ланіну В.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Дворцовій (біля житлового будинку № 27/25)”; 

№ 2284 „Про надання Ляуш О.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Димитрова, 16”; 

№ 2285 „Про надання Помазану Б.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Башкирській (біля котельні)”;  

№ 2287 „Про надання Сухойван О.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
пров. Санаторному 1-у (біля будинку № 15)”; 
 

№ 2288 „Про надання ТОВ „СВ МАРКЕТ” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по               
вул. Шмідта, 46-а”;  

№ 2289 „Про надання підприємству „Укржитлопромбуд” у формі ТОВ 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 65”; 

№ 2290 „Про надання Головному управлінню юстиції у Кіровоградській 
області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Преображенській, 47”; 



№ 2291 „Про надання Кіровоградському житлово-будівельному 
кооперативу № 26 дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність по вул. Волкова, 
11, корп. 3”; 

№ 2292 „Про надання КП „Ринково-побутові послуги” Кіровоградської 
міської ради” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по пров. Фортечному (між 
будинками № 23 та № 25)”; 

№ 2293 „Про надання Мягкому А.В. дозволу на передачу земельної 
ділянки в суборенду по вул. Дзержинського (біля будинку № 71)”; 

№ 2295 „Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки Сухому С.О. по проїзду 
Підлісному, 10”. 

  
 від 28 березня 2013 року 

№ 2305 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 
Михальонка С.А.”;  

№ 2314 „Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду 
цілісних майнових комплексів та індивідуально визначеного 
майна, що належать до комунальної власності територіальної 
громади міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099”; 

№ 2315 „Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда від 27.12.2012            
№ 2-10512 вих-12 про усунення порушень закону, причин та умов, 
що їм сприяли”;  

№ 2316 „Про розгляд подання в.о. прокурора міста Кіровограда                 
від 18 лютого 2013 року № 2-1411 вих-13 про усунення порушень 
закону, причин та умов, що їм сприяли”;  

№ 2318 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 29 січня 2013 року № 2218”; 

№ 2320 „Про надання Решетнюк В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 50”. 

 
 
 

 

 від 25 квітня 2013 року 
№ 2325 „Про надання одноразової грошової допомоги”;  
№ 2327 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Топчія П.С.”;  
№ 2328 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”.  
  

 від 29 квітня 2013 року 
№ 2333 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 29 січня 2013 року № 2217 “Про затвердження Програми 



будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2013 рік”;  

№ 2334 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2218 „Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2013 рік”;  

№ 2337 „Про видачу Мороз П.А. свідоцтва на майновий пай колективного 
сільськогосподарського підприємства „Тюльпан”;  

№ 2338 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради               
від 28 квітня 2011 року № 473”; 

№ 2342 „Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда від 25.03.2013            
№ 2-2536 вих-13 на рішення Кіровоградської міської ради про 
надання згоди на розробку проектів землеустрою”.  

  

 від 30 травня 2013 року 
№ 2351 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Марковського І.І.”;  
№ 2353 „Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів 

містобудування та надання вихідних даних для їх проектування”;  
№ 2354 „Про результати роботи комісії з проведення перевірки діяльності 

комунального закладу „Центральна міська лікарня                                 
м. Кіровограда”;  

№ 2356 „Про скасування норм витрати води на ведення особистого 
підсобного господарства абонентами-громадянами згідно ДБН 
В.2.2-1-95, а також на колективне садівництво і городництво згідно 
з БНІП 2.04.02-84, затверджених рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 08.11.2011 № 1107”; 

№ 2357 „Про розгляд подання прокурора м. Кіровограда від 18 лютого 
2013 року № 2-1469 вих -13”; 

№ 2358 „Про затвердження змін до Статутів закладів охорони здоров’я 
комунальної власності міста”;  

№ 2359 „Про затвердження Статутів навчальних закладів у новій редакції”;  
 
 

№ 2365 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                    
від 29 січня 2013 року № 2217 „Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2013 рік”;  

№ 2366 „Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2218 „Про затвердження Програми 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда на 2013 рік”;  

№ 2367 „Про внесення змін до Програми реалізації вимог Закону України 
„Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 29 січня 2013 року № 2203”; 



№ 2369 „Про надання дозволу ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” 
на здачу металобрухту”;  

№ 2373 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
30.06.2011 № 720 та надання дозволу на передачу земельної 
ділянки в суборенду по проїзду Підлісному, 2”; 

№ 2375 „Про розробку детального плану території по вул. Маршала 
Конєва (в районі вул. Космонавта Попова) в м. Кіровограді”;  

№ 2376 „Про розробку детального плану території по                                 
вул. Сонячній, 34 в м. Кіровограді”;  

№ 2379 „Про розробку детального плану території по                                       
пров. Новоселівському (біля будинку № 2-а) в м. Кіровограді”. 

 
 
 
Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 
 


