
 

 

 
 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 
              Рішення Кіровоградської міської ради 
              31 березня 2015 року 

№ 4045 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сорок восьмої 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 внесення змін до Графіка прийому виборців 
депутатами Кіровоградської міської ради в 
громадських приймальнях депутатів та приймальнях 
політичних партій 

4189 

Управління апарату 
Кіровоградської 

міської ради 

Масло Л.Я., 
начальник управління 

3.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 03 червня 2014 року № 3145 «Про 
затвердження Програми зайнятості населення         
м. Кіровограда на період до 2017 року» 

4138 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

4.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року 3953 («Про 
звільнення від сплати земельного податку на 2015 рік») 

4144 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 



5.  Про доповнення Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2015 рік 

4242 
Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

6.  Про внесення змін та доповнень до додатків 2, 3 
Програми розвитку м. Кіровограда до 2015 року, 
затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради 
від 26 січня 2012 року № 1172 

4139 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

7.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 15 липня 2014 року  
№ 3243 „Про підтримку участі ДП 
„Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” у проекті 
„Підвищення енергоефективності у секторі 
централізованого теплопостачання України” 

4143 

Управління 
економіки 

Осауленко О.О., 
начальник управління 

8.  Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2014 рік 
 

4148 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 „Про 
міський бюджет на 2015 рік” 

4151 
Фінансове управління Бочкова Л.Т., 

начальник управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 липня 2014 року № 3263 „Про 
структуру, загальну чисельність та штати апарату 
Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради” 
 

4146 

Відділ кадрової 
роботи 

Балакірєва С.М., 
начальник відділу 

11.  Про звільнення інвалідів І та ІІ груп по зору на        
50 відсотків від абонентської плати за користування 
квартирними телефонами 
 

4149 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Цирфа М.В., 
начальник управління 



12.  Про внесення змін до Порядку розрахунку 
компенсаційних виплат за рахунок субвенції з 
державного бюджету підприємствам електро- та   
автомобільного транспорту м. Кіровограда за 
пільговий проїзд окремих категорій громадян, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 03 грудня 2009 року № 2905 

4181 

Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Цирфа М.В., 
начальник управління 

13.  Про затвердження Статуту комунального закладу 
«Центральна міська лікарня м. Кіровограда» в новій 
редакції 

4190 
Управління охорони 

здоров’я 
Кудрик Л.М., 

заступник начальника 
управління 

14.  Про перейменування дошкільних навчальних 
закладів 

4152 
Управління освіти Костенко Л.Д., 

начальник управління 
15.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 

міської ради від 16 жовтня 2008 року № 1311 «Про 
внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 26 вересня          
2006 року № 80» («Про затвердження Правил торгівлі на 
ринках міста Кіровограда та Положення про порядок 
стягнення і перерахування ринкового збору у місті Кіровограді») 

4182 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

16.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради від 28.07.2009 № 2393 та від 29.07.2014 № 3271 
(«Про згоду на прийняття до комунальної власності громади м. 
Кіровограда гуртожитку по вул. Бєляєва, 15, корп. 1», «Про 
надання згоди на безкоштовне прийняття до комунальної 
власності територіальної громади м. Кіровограда житлового 
фонду ДП ДАК „ Хліб України”)  

4140 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3936 ,,Про 
затвердження Програми розвитку житлово-
комунального господарства та благоустрою         
міста Кіровограда на 2015 рік” 
 

4141 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 



18.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3937 ,,Про 
затвердження Програми будівництва, реконструкції, 
ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи в 
місті Кіровограді на 2015 рік” 

4142 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

19.  Про міський огляд-конкурс на кращий благоустрій 
багатоквартирних будинків та будинків приватного 
сектора у м. Кіровограді 

4254 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

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

4183 
Відділ соціальної 

підтримки населення 
Вовк Ю.М., 

начальник відділу 
21.  Про надання одноразової грошової допомоги 

громадянам міста Кіровограда 
4184 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

22.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 3399 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей – мешканців      
м. Кіровограда» 

4185 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

23.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 120 «Про 
затвердження нової редакції Положення про комісію 
по наданню допомоги малозабезпеченим громадянам 
м. Кіровограда» 

4186 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

24.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3926 «Про 
затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення         
міста Кіровограда на 2015 рік» 

4187 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 



25.  Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності м. Кіровограда, які підлягають 
приватизації 
 

4147 

Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Шовенко Л.В., 
т.в.о. начальника управління 

26.  Про надання дозволу на розроблення Комплексної 
схеми розміщення тимчасових споруд та архітип для 
провадження підприємницької діяльності в              
м. Кіровограді 
 

4243 

Управління 
містобудування та 

архітектури 

Чертков С.Б., 
т.в.о. начальника управління 

27.  Про розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності 
 

4245 
Управління 

містобудування та 
архітектури 

Чертков С.Б., 
т.в.о. начальника управління 

28.  Про затвердження дислокації 

4246 

Управління по 
сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 
обслуговування 

населення 

Бабенко Н.В., 
начальник управління 

29.  Про затвердження Програми підтримання постійної 
мобілізаційної готовності міста Кіровограда            
на 2015 рік 4255 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

Кіровоградської 
міської ради 

Охріменко В.В., 
головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

Кіровоградської міської 
ради 

30.  Про затвердження міської цільової Програми 
«Призовник» на 2015 рік 

4256 

Головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

Кіровоградської 
міської ради 

Охріменко В.В., 
головний спеціаліст з 
мобілізаційної роботи 

Кіровоградської міської 
ради 

31.  Про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення за 2014 рік 

4145 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



32.  Про затвердження Порядку надання щомісячної 
адресної матеріальної допомоги учасникам 
антитерористичної операції в східних областях 
України та сім’ям загиблих, які є мешканцями          
м. Кіровограда, для вирішення соціально-побутових 
питань 

4188 

Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

33.  Про перейменування вулиць Фрунзе та 
Новоросійської  

За пропозицією 
депутата міської ради 

Фомуляєва А.М. 

Фомуляєв А.М., 
депутат міської ради 

34.  Про надання Гордовій С.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля      
будинку № 63) 

4153 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про надання Гордовому І.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Арсенія Тарковського (біля      
будинку № 63) 

4154 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про надання Гордону В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку      
№ 11/8) 

4155 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про надання Жабському Д.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на перехресті вулиць Народної та           
Козака Суліми 

4156 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про надання Запорожець Г.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (біля   
будинку № 35) 

4157 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



39.  Про надання Третяк С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Фортечному (біля будинку № 19-а) 
 

4158 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про надання Цуркану О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній (напроти будинку № 17) 

4159 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання Чернишевій Г.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на перехресті вулиць Філатова та 
Козака Суліми 

4160 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання ДУ ,,Кіровоградський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України” 
дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок по м. Кіровограду 

4161 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (23 пункти) 4162 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання ПП «ЛАЙНБУД-КІР» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) по вул. Пацаєва (біля будинку № 8, 
корп. 1) 

4191 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання ТОВ «КОМПОЗИЦІЯ» дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) по просп. Правди, 15-д 

 

4192 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



46.  Про надання Корпорації «ХХІ СТОЛІТТЯ» дозволу 
на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Правди, 28 

4193 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (31 пункт) 4163 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (23 пункти)  4164 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про передачу Варенику А.М. та Зав’язалову М.В. 
безоплатно у власність земельної ділянки по          
вул. Жовтневої революції, 5 

4165 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про передачу Громку А.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 34 4166 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу Гурському І.Ю. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Сухомлинського, 32 4167 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу Кононченку С.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 27, корп. 3) 

4168 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу Притулі К.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля     
будинку № 14) 

4169 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про передачу Стеценку О.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Філатова (між будинками  
№ 4 та № 8) 

4170 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



55.  Про передачу Титенок Н.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
будинку № 27, корп. 3) 

4171 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу КЗ ,,Центр соціально-психологічної 
реабілітації дітей” Кіровоградської обласної ради” в 
постійне користування земельної ділянки по      
вул. Короленка, 50 

4172 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу ОКВП ,,Дніпро-Кіровоград” в постійне 
користування земельних ділянок по м. Кіровограду 4173 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про передачу Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Садовій, 88 

4174 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про припинення права користування земельною 
ділянкою по вул. Кропивницького, 7, корп. 2 4175 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про передачу ФОП Бардишевій Т.М. в оренду 
земельної ділянки по вул. Олександрійській, 81-а 4176 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про передачу Ковалю О.Ю. в оренду земельної 
ділянки по пров. Григорія Журбинського (біля 
будинку № 23) 

4177 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про передачу Савіцькому В.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля будинку    
№ 20, корп. 1) 

4178 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 № 250 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

4179 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



64.  Про надання ТОВ ,,СОЗИДАТЕЛЬ-1” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Радянській, 3/28 

4244 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 20.11.2013 № 2617 («Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок») 

4180 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання ДП ,,Кіровоградська механізована колона” 
ПАТ ,,Київсільелектро” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по вул. Мурманській, 7-б 

4194 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання ТОВ ,,СПМгруп” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 15, корп. 2 

4195 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                      
вул. Криничуватій, 1-а 

4196 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам (43 пункти) 4197 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про передачу безоплатно у власність земельних 
ділянок громадянам (18 пунктів.) 4198 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про зміну Довбні В.А. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Покровській, 1-в 4199 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про зміну Ленченку В.О. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Червоноармійській, 17/38 4200 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



73.  Про зміну Мельнику А.В. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Пальміро Тольятті, 62-б 

4201 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про передачу Чубару В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Волгоградській, 28-а/4-а 

4202 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про передачу ТОВ ,,ДАНАЙ” в оренду земельної 
ділянки по вул. Олександрійській, 70-а 4203 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу ТОВ ,,Кондитерська фабрика       
,,Східні ласощі” в оренду земельної ділянки по      
вул. Дарвіна, 53 

4204 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про передачу ТОВ ,,ЛАСКА” в оренду земельної 
ділянки по вул. Бєляєва, 12-а 

 
4205 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про поновлення Болгуновському В.А. договору 
оренди земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 42 4206 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про поновлення ФОП Шевченку А.О. договорів 
оренди земельних ділянок по місту Кіровограду 

 
4207 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про поновлення ТОВ ,,Магазин № 117 Лелеківський” 
договору оренди земельної ділянки по                                 
вул. Московській, 198 

 

4208 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



81.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (від 27.03.2014 № 2974 ,,Про передачу Ковальовій Л.В. та 
Єременко Л.В. в оренду земельної ділянки по вул. Херсонській, 
115/6”, від 27.03.2014 № 2912 ,,Про передачу у власність земельних 
ділянок громадянам”, від 28.10.2014 № 3502 ,,Про передачу 
Жеребілову С.В. безоплатно у власність земельної ділянки по вул. 
Жовтневої революції (біля будинку № 31)”, від 24.04.2014 № 3077 
,,Про передачу Пат ,,Ліки ,,Кіровоградщини” в оренду земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 1”)  

4209 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 09.07.2009 № 2381 (,,Про 
затвердження матеріалів вибору та надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Героїв Сталінграда (напроти ЗОШ № 35)”) 

4210 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 21.09.2010 № 3977 (,,Про надання 
Колісниченку М.М. та Драч І.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                    
пров. Фортечному (біля будинку № 21-а)”)  

4211 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 11.12.2012 № 2158 (,,Про передачу ПАТ 
,,Ліки ,,Кіровоградщини” в оренду земельних ділянок”)  

4212 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Підкопайлу В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки шляхом зміни цільового призначення по     
вул. Поповича, 7-а 

4130 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про передачу у власність земельних ділянок 
учасникам АТО (15 пунктів) 4213 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садових товариствах (6 пунктів) 4214 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



88.  Про передачу Кіші Л.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Мініна (біля житлового 
будинку № 16)  

4215 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про передачу Попсуйко М.В та Попсуйко Н.І. у 
власність земельних ділянок 4216 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про передачу Управлінню Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 205 

4217 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про передачу Кіровоградській дитячій обласній 
лікарні в постійне користування земельної ділянки по                
вул. Покровській, 69 

4218 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про передачу Управлінню Кіровоградської Єпархії 
Української Православної Церкви Київського 
Патріархату в постійне користування земельної 
ділянки по вул. Євгена Маланюка 

4219 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
громадянам (28 пунктів)  

4220 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Виноградовій О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції     
(біля будинку № 37/16) 

4221 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання Тельновій С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в 4222 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



96.  Про надання Яцурі В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-ж 

4223 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ РИМСЬКО-
КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ ,,СВЯТОГО ДУХА” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Дворцовій, 50/46 

4224 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання Тухачевському В.М. та Когутяг Л.Л. 
дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою 

4225 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання Вагжанову Ю.О. дозволу на 
розроблення технічної документації із землеустрою 
по вул. Преображенській, 48/65 

4108 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою громадянам (15 пунктів) 4226 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання громадянам дозволів на розроблення 
технічної документації із землеустрою в садових 
товариствах  (7 пунктів) 

4227 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про затвердження Кравченку А.М. технічної 
документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

4228 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про поновлення Вишневському Г.О. договору 
оренди земельної ділянки по вул. Галушкіна, 71 4229 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про поновлення ФОП Горгоцу С.Л. договору оренди 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова (біля 
ринку ,,Престиж”) 

4117 
(повторно) 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



105. Про поновлення Ладиці А.Є. та Манжулу П.В. 
договору оренди земельної ділянки по                     
вул. Жовтневої революції, 37/16 

4230 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про поновлення ФОП Орел Л.І. договору оренди 
земельної ділянки на розі вулиць Бєляєва та 
Академіка Корольова 

4231 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про поновлення ПАТ ,,КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД” договорів оренди земельних ділянок 
по м. Кіровограду (19 пунктів) 

4234 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про поновлення ТОВ ,,СПЕЦСТРОЙЕНЕРГО” 
договору оренди земельної ділянки по вул. 
Жовтневої революції (біля будинку № 31, корп. 1) 

4235 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про передачу ПАТ ,,Укртелеком” в оренду 
земельних ділянок по місту Кіровограду 4236 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про надання ПрАТ ,,ПАЛЯНИЦЯ” дозволу на 
передачу земельних ділянок в суборенду по         
місту Кіровограду (15 пунктів) 

4237 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про надання ПАТ ,,КІРОВОГРАДСЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД” дозволів на передачу земельних 
ділянок в суборенду по місту Кіровограду (12 пунктів) 

4238 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про зміну Олійнику О.С. цільового призначення 
земельної ділянки № 8-в  в СТ ,,Дружба”  4239 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про зміну Соколовському І.Р. цільового призначення 
земельної ділянки по вул. Полтавській, 67 

4240 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



114. Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 06.06.2014 № 3180 (,,Про поновлення 
Кравченку А.М. договору оренди земельної ділянки біля 
перехрестя вулиць Волкова та Героїв Сталінграда”)  

4241 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про надання КП «ЖЕО № 2 КМР» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо 
встановлення меж прибудинкової території по      
вул. Пашутінській, 12 та вул. Гагаріна, 12 

4247 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (22 пункти) 4248 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про передачу Глушкову О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Вільному (біля будинку 
№ 15) 

4249 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про передачу Макарову Д.С. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку       
№ 30)  (учасник АТО) 

4250 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про надання Пустовойту В.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Богдана       
Хмельницького, 182  (учасник АТО) 

4251 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

120. Про надання ПП «АВТО-ШАНС» дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції, 31-м 

4252 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про надання ПАТ «Кіровоградське АТП - 13555» 
дозволу на передачу земельної ділянки в суборенду 
по вул. Аерофлотській, 22 

4257 

Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради              Л.Масло 


