
 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              27 березня 2014 року 

№ 2894 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
тридцять п'ятої 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 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

2.  Про стан виконання Комплексної програми 
профілактики злочинності в м. Кіровограді та 
Програми правової освіти населення м. Кіровограда 
на 2011 - 2015 роки за друге півріччя 2013 року 

2999 

Юридичне  
управління 

Колюка О.С., 
начальник управління 

3.  Про стан законності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності прокуратури м. Кіровограда у 
2013 році 

3010 
Управління апарату 

Кіровоградської 
міської ради 

Салюк С.М., 
заступник прокурора        

м. Кіровограда 

4.  Про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення за 2013 рік 3109 

Управління  
земельних відносин та 

охорони навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 

5.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2748 „Про 
міський бюджет на 2014 рік” 

3069 
Фінансове  
управління 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 



6.  Про затвердження Програми сприяння створенню 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
та забезпечення їх ефективного функціювання у       
м. Кіровограді на 2014-2015 роки 

2913 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради  від 29 січня 2014 року 
№ 2768 „Про затвердження Програми розвитку 
житлово–комунального господарства та благоустрою 
міста Кіровограда на 2014 рік” 

3068 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

8.  Про внесення доповнення до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року 
№ 2769 „Про затвердження Програми будівництва, 
реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2014 рік” 

3112 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

9.  Про ліквідацію спеціальної загальноосвітньої школи 
№ 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

2989 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

10.  Про перейменування навчального закладу 
(Кіровоградську міську станцію юних техніків в КЗ ,,СТАНЦІЯ 
ЮНИХ ТЕХНІКІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ”)  

3111 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 

11.  Про затвердження концепції запровадження системи 
енергетичного менеджменту м. Кіровограда 

3066 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

12.  Про затвердження Проекту придбання 
автотранспорту для перевезення дітей-інвалідів, які 
проходять реабілітацію у КЗ ,,Центр соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів Кіровської районної у     
м. Кіровограді ради” 

3114 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

13.  Про затвердження Програми зайнятості населення  
м. Кіровограда на період до 2017 року 

3116 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

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

3067 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



15.  Про звільнення Кіровоградської обласної організації 
Національної Спілки художників України від сплати 
земельного податку на 2014 рік 

3113 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

16.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099 ,,Про 
управління майном, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста Кіровограда” 

2882 
(доопрацьований) 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

17.  Про затвердження переліку об'єктів комунальної 
власності м. Кіровограда, які підлягають 
приватизації 

3008 
Управління власності 

та приватизації 
комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 ,,Про 
затвердження Порядку залучення коштів замовників 
до пайової участі у розвитку інфраструктури        
міста Кіровограда” 

2986 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

19.  Про скасування рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 14.08.2012               
№ 692 ,,Про переведення квартири № 4 по             
вул. Великій Перспективній, 1-б до категорії 
нежитлових” 

3108 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

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

3073 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

21.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (15 пунктів) 3011 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

22.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (15 пунктів) 

 
3012 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



23.  Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки на перехресті вул. Мінської та           
пров. Азовського 

3075 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

24.  Про передачу Ботнаренко Л.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Аджамському, 31 3076 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

25.  Про передачу Буліч Н.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Петра Левченка             
(біля будинків №№ 32, 34, 36) 

3077 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

26.  Про передачу Запотоцькому Г.О. безоплатно у 
власність земельної ділянки по                                 
вул. Червоногвардійській (біля будинку № 11) 

3072 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

27.  Про передачу Івановій Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному (напроти   
ЖБК ,,Княжичі”) 

3013 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

28.  Про передачу Коваленку В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Микитенка, 57-а 3078 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

29.  Про передачу Колованову М.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Мечникова, 4-а 3079 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

30.  Про передачу Красілічу О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Луговому 2-му, 1 3080 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

31.  Про передачу Луньовій А.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Васильківському, 1 

3081 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



32.  Про передачу Макаринській Л.Г. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Світлогорській, 2 3082 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

33.  Про передачу Михайленку П.М. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Ванди 
Василевської, 45 

3083 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

34.  Про передачу Мініч А.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Мотокросному, 43 3084 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

35.  Про передачу Настусенку В.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Івана         
Богуна, 183-б 

3085 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

36.  Про передачу Нечитайлу Ю.Т. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кропивницького 
(біля будинку № 8) 

3014 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

37.  Про передачу Ніколаєнку А.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Кірова, 73 3086 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

38.  Про передачу Пихтіній А.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Глинки, 48/20 3074 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

39.  Про передачу Поліварі О.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Маріупольській, 2-б 3087 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

40.  Про передачу Поповичу С.Т. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 122 

3088 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



41.  Про передачу Савицькій В.Б. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза (біля         
будинку № 36) 

3071 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

42.  Про передачу Фисюку В.П., Клименку М.В. та 
Фундовній Ж.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Будівельників 

3089 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

43.  Про передачу Харкіній К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Ксені Ерделі, 20/25 3090 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

44.  Про передачу Цимбал І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Осмьоркіна, 35 3091 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

45.  Про передачу гаражному кооперативу ,,Авіатор-1” у 
власність земельної ділянки по вул. Леваневського             
(10 пунктів) 

3092 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

46.  Про передачу гаражному кооперативу 
,,Автолюбитель № 6” у власність земельної ділянки 
по вул. Автолюбителів, 10 

3093 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

47.  Про передачу гаражному кооперативу ,,93 котельня” 
у власність земельної ділянки по вул. Волкова 3094 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

48.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Беленчуку В.Г. по вул. Омській, 17 3015 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

49.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Донцовій А.Ю. по вул. Профспілковій, 22-а 

3016 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



50.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Подшиваловій В.А. по вул. Пальміро Тольятті, 59 3017 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

51.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Чернявській Н.Д. по вул. Садовій (біля будинку       
№ 65) 

3018 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

52.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Шандруку С.П. по вул. Кропивницького, 116 3095 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

53.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Яненському Ю.О. по пров. Луговому 1-му, 8 3019 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

54.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
ТОВ ,,ОПУС ПЛЮС” по вул. Кропивницького, 173 3096 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

55.  Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
Управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві 
та професійних захворювань України у 
Кіровоградській області по вул. Фісановича, 9 

3020 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

56.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (35 пунктів) 

3021 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

57.  Про надання Гарцю О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по  вул. Полтавській, 16 3097 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 
 
 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



58.  Про надання Дегтяренку С.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Балтійській, 52 

3098 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

59.  Про надання Драгомарецькому О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Богдана       
Хмельницького, 10 

3099 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

60.  Про надання Жовні П.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Вологодській, 30 

3100 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

61.  Про надання ФОП Згривець Л.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Центральному, 3 

3022 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

62.  Про надання Івановій Н.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Луганській (напроти будинку № 2-г) 

3101 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

63.  Про надання Кареліній М.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова, 1 

3023 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

64.  Про надання Колпак В.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 227 

3102 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

65.  Про надання Куценко Л.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному, 36 

3103 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

66.  Про надання Кушніру І.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 37 

3024 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



67.  Про надання Медяник С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Богдана Хмельницького, 74 

3104 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

68.  Про надання Назаренко Л.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Водогінній, 34 

3105 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

69.  Про надання Пугач О.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 39-г 

3025 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

70.  Про надання Рибальченку І.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Покровській, 4-а 

3026 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

71.  Про надання Стрижак Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пархоменка (біля будинку № 24-а) 

3027 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

72.  Про надання Унраін О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Івана Сірка, 1 

3106 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

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

2845 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

74.  Про надання ТОВ «ІСТРЕЙТ» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 1 

3028 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

75.  Про надання Кіровоградському державному 
педагогічному університету імені Володимира 
Винниченка дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок       
(8 пунктів) 

3029 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



76.  Про надання УМВС в Кіровоградській області дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 1-а 

3030 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

77.  Про надання Кіровоградському міському відділу 
УМВС України в Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 58 

3031 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

78.  Про надання УМВС в Кіровоградській області дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 58) 

3032 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

79.  Про надання КЗ «Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей з притулковими групами» 
Кіровоградської обласної ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 50 

3033 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

80.  Про надання Кіровоградському вищому 
професійному училищу № 4 дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Маршала Конєва, 6/5 

3034 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

81.  Про надання КП «Кіровоградський академічний 
обласний український музично-драматичний театр                     
ім. М.Л. Кропивницького» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 4 

3035 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

82.  Про надання Управлінню Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Валентини Терешкової, 205 

3036 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



83.  Про надання Управлінню Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою земельної ділянки по вул. 
Євгена Маланюка 

3037 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

84.  Про надання КЗ «Кіровоградське обласне бюро судово-
медичної експертизи» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 44 

3038 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

85.  Про надання Кіровоградській обласній організації 
Українського товариства глухих дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-а 

3039 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

86.  Про надання Службі автомобільних доріг у 
Кіровоградській області та ДП «Кіровоградський 
облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги 
України» дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Полтавській, 38 

3040 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

87.  Про надання Житлово-експлуатаційній конторі № 10 
управління житлово-комунального господарства 
міськвиконкому дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Генерала Жадова (біля теплопункту) 

3041 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

88.  Про надання ЖБК «Молодий спеціаліст» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Перемоги, 10 

3042 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

89.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою (97 пунктів) 3043 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



90.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах (23 пункти) 

3044 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

91.  Про надання Кроть Л.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Гайдара, 75 

3045 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

92.  Про надання Серобяну М.В. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по                             
просп. Промисловому, 5 

3115 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

93.  Про надання Смірновій Н.І. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по                   
вул. Тореза, 21 

3046 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

94.  Про надання КЗ «Кіровоградська міська лікарня 
швидкої медичної допомоги» дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки по 
вул. Короленка, 56 

3047 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

95.  Про надання ПрАТ «Київ-Дніпровське міжгалузеве 
підприємство промислового залізничного транспорту» 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок по місту Кіровограду 

3048 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

96.  Про надання Державній установі «Кіровоградська 
обласна фітосанітарна лабораторія» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки по вул. Курганній, 62 
 

3049 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



97.  Про надання ДП «Кіровоград-Інформ-Ресурси» 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по проїзду Тінистому, 3 

3050 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

98.  Про надання КЗ «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі по   
вул. Пугачова, 2 

3051 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

99.  Про надання Концерну радіомовлення, радіозв'язку 
та телебачення дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою по вул. Садовій, 88 

 

3052 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

100. Про надання Територіальному управлінню 
Державної судової адміністрації в Кіровоградській 
області дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок 

3053 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

101. Про надання Аварійно-рятувальному загону 
спеціального призначення Управління державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою по               
вул. Сонячній, 38 

3054 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

102. Про передачу Ковальовій Л.В. та Єременко Л.В. в 
оренду земельної ділянки по вул. Херсонській, 115/6 

3055 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



103. Про передачу Музиченку В.В. в оренду земельної 
ділянки по пров. Остапа Вишні, 23 3056 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

104. Про передачу ТОВ «Серпантин Агро» в оренду 
земельної ділянки по проїзду Аджамському, 11 3057 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

105. Про надання Бойко Н.Є. дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. Великій 
Перспективній (біля ВАТ «Укртелеком») 

3058 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

106. 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  

107. Про надання ПрАТ «Паляниця» дозволу на передачу 
земельної ділянки в суборенду по вул. 50 років 
Жовтня (біля будинку № 25) 

3059 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

108. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 16.09.2008 № 1086 (,,Про надання згоди 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Єгорова (біля будинку № 7)”)  

3060 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

109. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.04.2011 № 517 (,,Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку    
№ 12) безоплатно у власність”)  

3061 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

110. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 28.04.2011 № 518 (,,Про надання 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку    
№ 12) безоплатно у власність”) 
 

3062 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



111. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 30.06.2011 № 705 (,,Про надання 
Педченко Т.А. та Сіговій Н.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 
пров. Декабристів (біля будинку № 3)”)  

3107 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

112. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.12.2013 № 2722 (,,Про передачу ПП 
,,Світогляд-Плюс” в оренду земельної ділянки по           вул. 
Великій Пермській, 74”) 

3063 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

113. Про зміни в складі постійних комісій 
Кіровоградської міської ради 3135 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Саінсус О.Д., 
міський голова 

114. Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

3121 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Тінькова О.І., 

т.в.о. начальника відділу 
115. Про уповноваження (заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М.) 3122 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

116. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2119 ,,Про утворення 
постійної комісії по відбору виконавців робіт із 
землеустрою, оцінки земель, визначення виконавців 
земельних торгів на конкурентних засадах” 

3123 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

117. Про створення тимчасової контрольної комісії 
Кіровоградської міської ради з вивчення ситуації, що 
склалася у державних закупівлях продуктів 
харчування для закладів освіти, лікувально-
профілактичних закладів та організації харчування 
дітей та хворих 

 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

118. Про затвердження умов оплати праці посадових осіб 
Кіровоградської міської ради 3136 

Відділ 
бухгалтерського 

обліку 

Господарикова О.П., 
начальник відділу 



119. 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 

120. Про надання Григор'єву В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному (біля будинку № 2-н) 

3124 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

121. Про надання Шубєнковій О.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Глинки, 77 

3133 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

122. Про надання ТОВ ,,Футбольний клуб Зірка” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Гагаріна, 1-а 

3130 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

123. Про передачу Таран К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кіровоградській, 69-а 3134 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

124. Про передачу Терзовій Т.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Тургенєва, 50-а 3125 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

125. Про поновлення Кравченку А.М. договору оренди 
земельної ділянки біля перехрестя вул. Волкова та 
Героїв Сталінграда 

3131 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

126. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 04.07.2013 №№ 2436, 2438 (,,Про надання ТОВ 
„ РІЕЛТІСТАР” дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки та проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки по вул. Глинки, 2”, ,,Про надання ТОВ 
„ РІЕЛТІСТАР” та ПрАТ „Кіровоградське видавництво” КП ДАК 
„ УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Глинки, 2”)  
 
 

3128 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 



127. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2565 (,,Про надання 
ОКВП “ Дніпро-Кіровоград” дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                 
м. Кіровограду”)  

3132 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

128. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 18.12.2013 № 2685 (,,Про надання 
Горбунову О.В. дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Верхній    
Биковській, 56”) 

3129 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

129. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2818 (,,Про 
надання Грималюк Л.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            
пров. Курінному (біля будинку № 2-п)”)  

3126 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

130. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 січня 2014 року № 2819 (,,Про 
надання Грималюку Л.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            
пров. Курінному (біля будинку № 2-п)”)  

3127 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

131. Про надання ТОВ ,,АПРІКА” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій        
Перспективній, 28-а 

3137 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О.,  
начальник управління 

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


