
 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             02 листопада 2015 року 

№ 4740 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
позачергової п’ятдесят третьої сесії Кіровоградської міської ради 

шостого скликання 
 

№ 
п/п 

 
Назва питання 

№ 
реєстрації  
проекту 
рішення 

Відповідальні за 
підготовку 

ПІБ та посада 
доповідача 

1.  Про звільнення Васильченка С.С. 
4856 

Відділ кадрової 
роботи 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

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

4847 
Фінансове управління Стецюк В.Н., 

заступник начальника 
управління 

3.  Про надання грошової допомоги громадянці         
Карпі М.М. для придбання капсули перепоховання  

За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної 

підтримки  населення 

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

 
За пропозицією 
секретаря міської 

ради 

Марковський І.І., 
секретар міської ради 

5.  Про внесення змін та доповнення 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” 

4854 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 
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6.  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” 

4855 

Головне управління 
житлово-

комунального 
господарства 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного 

управління 

7.  Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції        
(біля будинку № 37/16)    (інвалід дитинства ІІІ групи з 
ураженням ОРА) 

4848 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

8.  Про передачу Глущенко А.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку            
№ 37/16)                                (інвалід дитинства ІІІ групи з 
ураженням ОРА) 

4849 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

9.  Про передачу Ксенічу В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Преображенській, 6-в 4850 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

10.  Про передачу ПП «Фауст» в оренду земельної ділянки 
по вул. Генерала Родимцева 4851 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

11.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 22.09.2015 № 4517 («Про надання Бойку В.М. та 
Куриленку М.С. дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по       
вул. Генерала Жадова, 28-в») 

4852 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

12.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 13.10.2015 № 4710 («Про надання Рибці Д.М. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в районі пров. Курінного»)       (учасник АТО) 

4853 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

13.  Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Глиняній (перед 
домоволодінням № 15) 

4829 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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14.  Про поновлення ПП «АВТОМИР» договору оренди 

земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня (на зупинці 
міського транспорту «Друкарня») 

4757 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

15.  Про передачу Порохнавець Р.Ф. безоплатно                  
у власність земельної ділянки по                             
просп. Комуністичному (біля будинку № 7) 

4786 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

16.  Про передачу Пересадченку Д.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Суворова 
(напроти будинку № 42) 

4785 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

17.  Про надання Шмідту В.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1 

4626 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

18.  Про надання Чорному Я.Ю дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шмідта (біля житлового будинку        
№ 54-а) 

4726 

За пропозицією 
депутата міської ради 
Краснокутського О.В. 

 

19.  Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської 
міської ради (від 31.03.2015 № 4070 «Про затвердження 
переліку обʹєктів комунальної власності м. Кіровограда, які 
підлягають приватизації») 

4815 

За пропозицією 
депутата міської ради 

Ніколаєнка В.Г. 

 

20.  Про надання Мамедовій А.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Бєляєва, 31-а 

4671 
За пропозицією 

депутата міської ради 
Мамедова В.З.о. 

 

 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради             Л.Масло 


