
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              18 грудня 2013 року 

№ 2624 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять другої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 
 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про депутатські запити депутатів міської ради 
 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про зміни в складі постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань діяльності ради, депутатської 
етики, Регламенту міської ради, відзначення 
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 
масової інформації та реклами 

2883 

Управління апарату 
Кіровоградської 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

3.  Про внесення змін та доповнень до Регламенту 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 

2805 
Депутат міської ради 

Горбунов О.В. 
Горбунов О.В., 

депутат міської ради 
4.  Про перейменування навчального закладу 

(Спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 6 
Кіровоградської міської ради в КЗ ,,Навчально-виховне 
об'єднання № 6 ,,Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів, центр естетичного виховання ,,Натхнення” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області”)  

2817 

Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління 



5.  Про затвердження Проекту ,,Запровадження в місті 
Кіровограді допомоги пацієнтам з невиліковними 
хворобами шляхом створення та відкриття 
стаціонарного відділення паліативної та хосписної 
допомоги на 15 ліжок на базі комунального закладу 
,,Центральна міська лікарня м. Кіровограда”  

2818 

Управління охорони 
здоров'я 

 

Управління економіки 

 

КП ,,Агентство розвитку 
міста Кіровоградської 

міської ради”  

Макарук О.О., 
начальник управління  
охорони здоров'я 

 

 

6.  Про звіт комунального підприємства ,,Агентство 
розвитку міста Кіровоградської міської ради” 2809 

КП ,,Агентство розвитку 
міста Кіровоградської 

міської ради”  

Хлєбніков В.В., 
директор КП 

7.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21 грудня 2012 року № 2181 „Про 
міський бюджет на 2013 рік” 

2881 
Фінансове  
управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

8.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2014 рік 

2820 
Управління економіки Осауленко О.О., 

начальник управління 

9.  Про приєднання до Європейської ініціативи ,,Угода 
мерів” 2802 

Управління економіки 

 

КП ,,Агентство розвитку 
міста Кіровоградської 

міської ради”  

Осауленко О.О., 
начальник управління 

10.  Про визначення мінімальної вартості місячної оренди     
1 кв.м загальної площі нерухомого майна фізичних осіб 2798 Управління економіки Осауленко О.О., 

начальник управління 
11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

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

2801 
Управління економіки Осауленко О.О., 

начальник управління 

12.  Про внесення змін та доповнень до основних 
напрямків по реалізації Програми розвитку малого і 
середнього підприємництва у м. Кіровограді на 2013-
2015 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2200 

2812 

Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

13.  Про внесення змін до Програми економічного і 
соціального розвитку міста Кіровограда на 2012 рік 
та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки 
 

2813 

Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 



14.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2211 (,,Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури і 
спорту в м. Кіровограді на 2013 рік”)  

2794 

Відділ фізичної 
культури та спорту 

Куценко О.Г., 
начальник відділу 

15.  Про внесення змін до Програми розвитку культури і 
туризму в м. Кіровограді на 2013 рік 

2884 
Відділ культури і 

туризму 
Назарець А.Ф., 
начальник відділу 

16.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2209 ,,Про  
затвердження міської Програми соціально-правового 
захисту дітей та профілактики правопорушень у 
дитячому середовищі на 2013 рік” 

2885 

Служба у справах 
дітей виконавчого 

комітету 

Сисак І.О., 
начальник служби 

17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2213 ,,Про  
затвердження Програми економічного і соціального 
розвитку галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 
2013 рік” 

2876 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 грудня 2011 року № 1129 ,,Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 18 травня 2010 року № 3565 „Про 
затвердження Міської програми „Діти м. Кіровограда 
на 2010-2014 роки” 

2877 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

 

19.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 05 червня 2012 року № 1708 ,,Про 
затвердження Міської програми імунопрофілактики та 
захисту населення від інфекційних хвороб на 2012–
2016 роки”  

2878 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

 

20.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2013 року № 2212 ,,Про 
затвердження Програми медико–соціального 
забезпечення пільгових та соціально незахищених 
верств населення м. Кіровограда на 2013 рік” 

2879 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

 



21.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 83 ,,Про затвердження 
Міської програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2011-2016 роки”  

2880 

Управління охорони 
здоров'я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

 

22.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2207 ,,Про затвердження 
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 
ліквідації їх наслідків на 2013 рік”  

2815 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2013 року № 2208 ,,Про затвердження 
Програми підтримання постійної мобілізаційної 
готовності міста Кіровограда на 2013 рік”  

2816 

Управління з питань 
надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

24.  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”  

2874 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

25.  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”  

2875 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

26.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Кіровоградської міської ради від 30 травня 2013 року     
№ 2353 ,,Про затвердження Тимчасового порядку 
розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних 
даних для їх проектування”  

2790 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

27.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 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)”)  

2807 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 



28.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади            
м. Кіровограда індивідуальної газової котельні по        
вул. Орджонікідзе, 17/19 

2758 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

29.  Про затвердження Положення про Почесну грамоту, 
Грамоту та Подяку Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету 

2806 
Відділ кадрової 

роботи 
Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

30.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”  

2871 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

31.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 „Про структуру, 
загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”  

2821 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

32.  Про передачу матеріальних цінностей 
2810 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

33.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 06 березня 2013 року № 2268 ,,Про звільнення на 
50% від оплати за користування житлово-комунальними 
послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”  

2811 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

34.  Про звільнення підприємств від сплати земельного 
податку на 2014 рік (ОКВП ,,Дніпро-Кіровоград”, ДП 
,,Кіровоградський КХП № 2”, Кіровоградська обласна громадська 
організація ,,Єлисаветградське православне товариство”)  

2795 

Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

35.  Про звільнення комунальних підприємств від сплати 
земельного податку на 2014 рік (КП ,,Трест зеленого 
господарства”, ,,Кіровоградська аварійно-диспетчерська служба”, 
Кіровоградське комунальне підприємство електромереж 
зовнішнього освітлення ,,Міськсвітло”, Кіровоградське комунальне 
підприємство по утриманню шляхів) 
 

2796 

Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 



36.  Про затвердження земельної ділянки по                 
вул. Автолюбителів (біля АЗС), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

2823 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про затвердження земельної ділянки по              
просп. Перемоги (біля будинку № 20, корп. 4), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2824 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про затвердження земельної ділянки по                  
вул. Червонозорівській (біля будинку № 23), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

2825 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 17-а 

2761 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по                 
вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 81-а, в 
напрямку до центру міста) 

2826 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 
вул. Генерала Родимцева (біля перукарні, будинку       
№ 4-а, в напрямку з центру міста) 

2827 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права 
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) по 
вул. Генерала Родимцева (напроти перукарні, будинку 
№ 4-а, в напрямку до центру міста) 

2828 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по                 
вул. Преображенській (біля Центрального ринку) та 

2829 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по                
вул. Преображенській (біля магазину ,,Дитячий світ”)  

2872 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу Архіпову Є.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Пальміро Тольятті, 76 2657 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про передачу Березі М.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Миру (біля будинку № 27) 2658 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу Бугмію С.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Санаторному, 39 2659 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про передачу Горщак Л.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля 
будинку № 4) 

2660 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про передачу Кравченко Є.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова (біля будинку    
№ 36) 

2661 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про передачу Криці Ю.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Луговому (біля будинку 
№ 8) 

2662 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу Лопаті І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (напроти 
будинку № 14) 

2663 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу Матяху В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Гагаріна (біля будинку № 12) 2664 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



53.  Про передачу Тонконоженко Г.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Курганній, 46 2668 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про передачу Умріхіній В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 
77/6 

2669 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про передачу Чернявській В.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня 
(біля будинку № 20) 

2672 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу Чудному О.В., Михайліченку В.Г., 
Михайліченку І.В., Таракановій А.О. безоплатно у 
власність земельних ділянок 

2797 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу Шилу А.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля 
будинку № 8) 

2643 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу Шпаркому С.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза, 30 2675 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки          
Полозу О.С. по вул. Карусельній, 7 

2676 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання громадянам міста дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по пров. Курінному (напроти 
ЖБК ,,Княжичі”) (2 п.) 

2678 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Божку І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Космонавта Попова, 20-б 
 

2832 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



62.  Про надання Борисовій М.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола (біля 
будинку № 5/3) 

2680 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Важному В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (напроти 
будинку № 72-б) 

2681 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Войтовичу С.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 187) 

2646 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання Волобоєву І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 8) 

2683 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 29-а 

2833 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Горбунову О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Верхній Биковській, 56 

2834 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання Горі М.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля будинку № 27) 

2684 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Дудіну О.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Ватутіна, 29 та вул. Ватутіна, 34 

2835 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Євдокімовій Н.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Прирічній (біля будинку № 45) 

2836 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



71.  Про надання Єгоян О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 6 

2837 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Заболотній В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 
16/9 

2838 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання Зайцю М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (у дворі житлового 
будинку № 14) 

2686 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Заніздрі С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській (біля будинку № 81) 

2645 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання Захаровському Д.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Філатова, 12 

2839 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Ковтун І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Литвинова, 13-а 

2687 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання Лебедченку А.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Вільному, 29 

2647 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання Лісничій Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному 

2688 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання Молчановичу І.Ф. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Лінія 9-а (напроти будинку 
№ 39) 

2689 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



80.  Про надання Нечитайлу Ю.Т. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля 
будинку № 8) 

2690 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання Очеретній Ю.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а 

2840 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про надання Петрунічу Ф.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 10-а (біля будинку № 52) 

2691 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання Петуховій Л.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля 
будинку№ 16) 

2692 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про надання Пінчук В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гайдара (у дворі будинку № 18) 

2693 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Рудику А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 6-а (біля житлового будинку    
№ 24) 

2841 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про надання Савченку В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Комуністичному (у дворі будинку 
№ 4) 

2695 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання Сандул Ю.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку       
№ 23, корп. 3) 
 

2644 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



88.  Про надання Таран К.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кіровоградській, 69-а 

2873 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Тодуа Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 34 

2697 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про надання Толстоногу О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в районі вул. Кавказької 

2842 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання Трушаковій Л.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 24-а 

2698 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання Федоренко Т.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп.1 

2843 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання Федорчаку Ю.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку 
№ 42) 

2700 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Цеюкову М.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16-а 

2844 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання Швецю Р.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-д 

2845 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання Яринічу К.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 81 
 

2846 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



97.  Про надання Яротнику С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Київській, 95 

2847 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання Ященку А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (у дворі будинку № 19) 

2701 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання ТОВ ,,Футбольний клуб Зірка” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по просп. Винниченка 

2631 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання МПП ,,Інвест-Оптим” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 2 

2777 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по               
просп. Правди, 8 

2848 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ПП ,,ІНКОПМАРК-ПЛЮС” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 88-а 

2849 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання ПП ,,Максимус” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 108 

2850 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про надання Національному Банку України дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Дзержинського (між 
будинками № 78 та № 82) 

2851 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про надання УКБ Кіровоградської обласної державної 
адміністрації дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
розі вулиць Жовтневої революції та Габдрахманова 

2852 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



106. Про надання ТОВ ,,Фізкультурний комплекс 
,,Ятрань” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Короленка, 66 

2853 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про продовження дії дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. В'ячеслава Чорновола, 1-б 

2792 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про надання Гадомській Г.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) по вул. Генерала Родимцева       
(у дворі житлового будинку № 92) 

2705 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про надання Мачаку В.А. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Московській, 156-в 

2854 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання ТОВ ,,АВГУСТ-СИСТЕМ” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Шевченка, 12 

2855 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про надання ТОВ ,,ДАНАЙ” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Олександрійській, 70-а 

2715 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про надання ТОВ ,,РІАЛ КЕПІТАЛ З” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 2-а 

2719 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про надання ТОВ ,,Ріал-Істейт” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 35-а 

2720 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



114. Про надання ТОВ ,,Ріал-Істейт” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 9-г 

2721 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про надання ТОВ ВКФ ,,ТРІАДА” дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Тельмана, 5 

2856 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про продовження дії дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 6) 

2793 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про передачу Бойко О.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Дзержинського, 39/14 2733 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про передачу Вітряченку Л.Б. в оренду земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 6-а 2857 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про передачу Жуковській І.І. в оренду земельної 
ділянки по пров. Фортечному, 19 2861 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

120. Про передачу Коряку В.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Смоленській, 2 2858 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про передачу Костенко Ю.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Варшавській, 90-а 2859 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

122. Про передачу Кравченку А.М. в оренду земельної 
ділянки по пров. Курінному, 29 2738 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



123. Про передачу Петровій І.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Єгорова (біля житлового будинку     
№ 17) 

2743 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

124. Про передачу Пилипенко Н.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 26-а 2860 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

125. Про передачу регіональному Громадсько-
просвітницькому товариству ,,Православна просвіта” 
в оренду земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (біля будинку № 4) 

2862 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

126. Про передачу підприємству ,,Кооперативний ринок” 
Кіровоградської обласної спілки споживчих 
товариств (облспоживспілки) в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 127 

2863 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

127. Про передачу ТОВ ,,Профі-Консалтінг” в оренду 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва, будинки 
№ 1 та № 6-а 

2864 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

128. Про передачу ПП ,,Світогляд Плюс” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Пермській, 74 2865 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

129. Про передачу ТОВ ,,Торгівельний комплекс 
,,СМАК” в оренду земельної ділянки по                 
вул. Пашутінській, 54/55 

2866 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

130. Про поновлення Бедзай Л.М. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Короленка, 40 2867 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

131. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок 
2868 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



132. Про надання дозволу на передачу земельної ділянки 
в суборенду по вул. Шмідта (біля будинку № 50) 2754 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

133. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 31.05.2011 № 609 (,,Про надання 
Новицькому В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса (у дворі будинку № 11/11)”) 

2778 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

134. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.02.2010 № 3271 (,,Про надання 
Соколовському Д.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  вул. 
В'ячеслава Чорновола (у дворі житлового будинку № 16)”) 

2779 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

135. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 684 (,,Про надання ТОВ 
ПТП ,,МОДУЛЬ-СЕРВІС” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок”)  

2869 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

136. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 05.06.2012 № 1723 (,,Про передачу 
громадянам міста безоплатно у власність земельних ділянок 
по вул. Ватутіна”)  

2870 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

137. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2161 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

2756 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

138. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.04.2012 № 1683 (,,Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок”)  

2800 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

139. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12.09.2012 № 1954 (,,Про передачу ПАТ 
,,Науково-виробниче підприємство ,,Радій” в оренду земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 29-а”)  
 

2814 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



140. Про зміну цільового призначення земельних ділянок 
по вул. Героїв Сталінграда 2799 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

141. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Горбунову О.В. по вул. Парковій, 1-а 2830 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

142. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Кузьменку Р.І. по вул. Полтавській, 1 2886 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

143. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

2890 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
144. Про роботу тимчасової контрольної комісії 

Кіровоградської міської ради з вивчення ситуації, що 
склалася при формуванні мережі автобусних 
маршрутів загального користування 

 

Тимчасова контрольна  
комісія міської ради з 
вивчення ситуації, що 

склалася при формуванні 
мережі автобусних 

маршрутів загального 
користування 

Марковський І.І., 
голова тимчасової 
контрольної комісії, 
депутат міської ради 

145. Про передачу Дерев'янку В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі (напроти 
будинку № 8) 

2891 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

146. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 07.11.2013 № 2530 (,,Про закріплення за 
КП ,,Теплоенергетик” майна на праві господарського 
відання”)  

2892 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

147. Про надання Терзовій Т.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тургенєва, 50-а 

2894 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


