
 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             05 червня 2014 року  

№ 3155 
 
 
 
 

ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
тридцять восьмої сесії (ІІІ засідання) Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

 

№ 
п/п 

 

Назва питання 
 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

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

3342 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

2. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 січня 2014 року № 2755 («Про затвердження 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих 
категорій населення міста Кіровограда на 2014 рік») 

 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу  

3. Про внесення змін до персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

 Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

4. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2014 № 3054 («Про надання ТОВ «АПРІКА» 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 28-а») 

3334 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



5. Про надання Діордіці Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шканди, 5 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

6. Про надання Заітовій І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Училищному, 10 

3319 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

7. Про поновлення Морозовій В.В. договору оренди 
земельної ділянки пров. Сухомлинського, 20 

3326 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

8. Про продаж ТОВ «Єлисеївський» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по                
вул. Великій Перспективній, 17-а 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права оренди 
на конкурентних засадах (земельних торгах) по      
просп. Інженерів (біля будинку № 1) та включення до 
Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на 
земельні торги окремим лотом 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для продажу права оренди 
на конкурентних засадах (земельних торгах) по         
вул. Повітрянофлотській (біля будинку № 89) та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

11. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.2014 № 3120 («Про передачу Терзову Д.С. та 
ПрАТ «Кіровоградське видавництво» КП ДАК 
«УКРВИДАВПОЛІГРАФІЯ» в оренду земельної ділянки по         
вул. Глинки, 2») 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



12. Про надання Терзовій Т.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дніпровській, 93 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

13. Про передачу Терзовій Л.Б. в оренду земельної 
ділянки по вул. Заміській, 1 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

14. Про затвердження Терзову Д.С. проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для продажу у 
власність по вул. Глинки, 2 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

15. Про надання Терзову Д.С. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по вул. Глинки, 2 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

16. Про передачу Куценко Л.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Курінному, 36 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

17. Про припинення права постійного користування 
земельними ділянками 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

18. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 15.04.2010 № 3414 («Про передачу ТОВ «Альянс-
Трейдинг» в оренду земельних ділянок по вул. Валентини     
Терешкової, 170») 

 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

19. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 17.12.2008 № 1715 («Про передачу в оренду земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 166») 

 
 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  



20. Про передачу Новікову К.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12) 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

21. Про передачу Новікову В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12) 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління  

 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 
 


