
 

 

                                                              Додаток до рішення 
        Кіровоградської міської ради 
        від 02 листопада 2016 року 
        № 583 
 

П Е Р Е Л І К 
рішень Кіровоградської міської ради сьомого скликання,  
які підлягають зняттю з контролю як такі, що виконані  

 

 від 27 листопада 2015 року 
№ 4 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                       

від 20 січня 2015 року № 3899 “Про міський бюджет на 2015 рік”;  
№ 5 „Про створення та склад робочої групи щодо підготовки проекту 

Регламенту Кіровоградської міської ради сьомого скликання”;  
№ 6 „Про створення та склад робочої групи щодо підготовки проекту 

Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання”.  

  

 від 15 грудня 2015 року 
№ 8 „Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”; 
№ 12 „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”;  

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

№ 18 „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”;  

№ 19 „Про внесення змін та доповнення 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”;  

№ 20 „Про внесення змін та доповнень 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”;  

№ 21 „Про надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників 
антитерористичної операції”;  
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№ 29 „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”.  

  

 від 24 грудня 2015 року 
№ 37 „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”;  

№ 38 „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”;  

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

№ 41 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної 
Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
врахування потреб територіальних громад у проектах Законів 
України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” (№ 3000), 
“Про внесення змін до Бюджетного кодексу України” (№ 3629), 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих 
положень соціальної політики)” (№ 3628), “Про створення 
конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної 
діяльності в Україні” (№ 3630)”. 

  

 від 19 січня 2016 року 
№ 48 „Про розгляд листа Комітету Верховної Ради України з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого 
самоврядування від 24.12.2015 № 04-14/11-5787”. 

  

 від 23 лютого 2016 року 
№ 50 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 51 „Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради 

від 14.07.2015 № 4416”; 
№ 62 „Про забезпечення виконання повноважень виконавчими органами 

міської ради у сферах державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців, реєстрації місця проживання особи”;  

№ 80 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховання”; 
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№ 82 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 27 

січня 2015 року № 3944 “Про встановлення транспортного податку”;  
№ 83 „Про затвердження Порядку розрахунку компенсаційних виплат за 

рахунок коштів державного або міського бюджетів підприємствам 
електро- та автомобільного транспорту м. Кіровограда за 
перевезення пільгових категорій громадян, які мають право на 
безкоштовний проїзд”;  

№ 84 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 04.07.2013 № 2402 “Про затвердження Положення про 
управління розвитку транспорту та зв’язку Кіровоградської міської 
ради в новій редакції”;  

№ 98 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради 
України щодо поправки до Закону України “Про Державний бюджет 
України на 2016 рік”, якою скасовано обов’язковість індексації 
розміру плати за оренду комунального майна, а також підтримки 
соціальної та гуманітарної сфери на місцевому рівні”;  

№ 99 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання щодо відставки уряду під керівництвом А.Яценюка”;  

№ 106 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій”; 
№ 107 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 108 „Про передачу Кукурило А.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по пров. Героїв АТО, 21”; 
№ 109 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 110 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 111 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”;  
№ 112 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 113 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 114 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 115 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;  
№ 116 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;  
№ 117 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 

землеустрою громадянам”;  
№ 118 „Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної 

документації із землеустрою в садових товариствах”;  
№ 119 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”; 
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№ 120 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”;  
№ 121 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 

землеустрою громадянам для подальшого надання безоплатно у 
спільну сумісну власність”;  

№ 122 „Про надання Фіщенку М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Мотокросній, 44”. 

  
 від 29 березня 2016 року 

№ 127 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 128 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Капітонова С.І.”;  
№ 136 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 

проведення поховання”;  
№ 150 „Про створення Комунального підприємства „Електротранс” 

Кіровоградської міської ради”, затвердження Статуту та передачу 
матеріальних цінностей”;  

№ 154 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам АТО”;  

№ 155 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 156 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 157 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 158 „Про надання Полозу С.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Лінія 7-а (напроти будинку № 33)”; 

№ 159 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам АТО”;  

№ 160 „Про надання Нестеренку В.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Салганні 
піски”;  

№ 161 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;   
№ 162 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 163 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 164 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;  
№ 165 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Комарова (біля 

будинку № 8), право оренди на яку набувається на аукціоні”;  
№ 167 „Про надання Мельниченко Н.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
просп. Університетському, 25-д”; 

№ 168 „Про надання Перевертню Г.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
просп. Промисловому, 13”; 
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№ 169 „Про надання Сидорову Ю.В. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 16-у”;  

№ 170 „Про надання Сороковій Я.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 13”; 

№ 182 „Про обрання секретаря Кіровоградської міської ради сьомого 
скликання”;  

№ 184 „Про дострокове припинення повноважень депутата міської ради”.  
  

 від 30 березня 2016 року 
№ 186 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 188 „Про затвердження складу комісії з розгляду питань щодо надання 

одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста 
Кіровограда”;  

№ 197 „Про передачу відділу культури і туризму Кіровоградської міської 
ради у постійне користування земельної ділянки по                         
вул. Водоп’янова, 60”; 

№ 198 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам”;   

№ 199 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у спільну сумісну власність 
громадянам”;  

№ 200 „Про надання Барбуну О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Байкальській, 107-а”;  

№ 201 „Про надання Бініденку Д.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Береговій, 35”; 

№ 202 „Про надання ФОП Ляшенко О.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Преображенській, 16-и”;  

№ 203 „Про надання Сорокіну Д.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Генерала Родимцева, 106”; 

№ 204 „Про надання Чорнолісу В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Богдана Хмельницького, 86”; 

№ 205 „Про надання Кіровоградській обласній організації Союзу юристів 
України дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Єгорова, 18”; 
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№ 206 „Про надання ОСББ „Сосновий бор” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
вул. Варшавській, 94”; 

№ 207 „Про надання ПП „НЕГОЦИАНТ” дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки по просп. Інженерів, 15-а”;  

№ 208 „Про надання Обласному об’єднанню церков Євангельських 
християн-баптистів (ООЦ ЄХБ) Кіровоградської області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Архітектора Паученка (Леніна), 166-а”;  

№ 209 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”;  

№ 210 „Про надання громадянам дозволів на розроблення технічної 
документації із землеустрою в садових товариствах”;  

№ 211 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам для подальшої передачі безоплатно у 
спільну сумісну власність”;  

№ 212 „Про надання ТОВ „АДК ІСТЕЙТ” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок по м. Кіровограду”;  

№ 214 „Про надання ПрАТ „Кіровоградське видавництво”  
КП ДАК „Укрвидавполіграфія” дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки по просп. Промисловому, 2”; 

№ 215 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 4-а”;  

№ 216 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 63”; 

№ 217 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах 
(земельних торгах) по вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева, біля 
будинку № 5) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”;  

№ 224 „Про припинення договорів оренди земельних ділянок по 
м. Кіровограду”;  

№ 231 „Про поновлення ПрАТ „ПАЛЯНИЦЯ” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Короленка (біля аптеки)”;  

№ 234  „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам”;  

№ 235 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок громадянам в садових товариствах”; 
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№ 236 „Про надання Барановій А.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Селище Миру, 3”; 

№ 237 „Про надання Зборовській Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 64”; 

№ 238 „Про надання Роздольському В.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Районній, 1-в”; 

№ 239 „Про надання Спринчану А.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Філатова, 8/74”; 

№ 240 „Про надання ТОВ „Інвестиційно-фінансова група „Центр” дозволу 
на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок  по м. Кіровограду”;  

№ 241 „Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 
Кіровограду”; 

№ 242 „Про відмову Сошнікову О.Г. у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Єгорова (біля будинку № 26)”; 

№ 243 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”;  

№ 244 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”;  

№ 245 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам для подальшого надання безоплатно у 
спільну сумісну власність”;  

№ 246 „Про надання ПФ „ПЕТРОЛІУМ-СЕРВІС” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки по 
просп. Інженерів, 11-а”;  

№ 247 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 248 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 249 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;  
№ 250 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 

громадянам”;  
№ 251 „Про передачу Мукашову В.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Енергетиків”;  
№ 252 „Про передачу Останньому Г.М. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Марії Заньковецької, 10”; 
№ 253 „Про передачу Рижко О.С., Жикул В.І., Бойко Т.В.,              

Мартишевській К.В., Бурко Л.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Соколовській, 2-в”;  
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№ 254 „Про передачу Сушко С.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Петра Чубинського, 3”; 
№ 255 „Про передачу Ткачу Ю.Г. безоплатно у власність земельної ділянки 

по вул. Івана Сірка, 12”; 
№ 258 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди 

на яку набувається на аукціоні”;  
№ 272 „Про зміну Довбні Є.О. цільового призначення земельної ділянки по 

пров. Санаторному 1-у, 15”; 
№ 273 „Про зміну Правосудько В.Б. цільового призначення земельної 

ділянки по вул. Філатова”;  
№ 279 „Про надання ТОВ „ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС” дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по просп. Винниченка, 1-в”; 

№ 280 „Про передачу ТОВ „ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по 
вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 30-а”;  

№ 281 „Про передачу ТОВ „ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по  
вул. Єгорова, 56-п”;  

№ 282 „Про передачу Новікову К.В. в оренду земельної ділянки по           
вул. Волкова, 11-г”;  

№ 283 „Про поновлення КП „УКРАЇНА” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Поповича, 1”; 

№ 284 „Про поновлення ПВКФ „СВЕСА” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а”;  

№ 285 „Про надання ТОВ „ФМ-АЛЬЯНС” дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 
вул. Габдрахманова, 35-а”;  

№ 286 „Про передачу управлінню Державної пенітенціарної служби 
України в Кіровоградській області у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 28)”. 

  

 від 10 червня 2016 року 
№ 288 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;  
№ 291 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної 

Ради України та Кабінету Міністрів України”;  
№ 292 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної 

Ради України”;  
№ 294 „Про колективний депутатський запит депутатів Кіровоградської 

міської ради”;  
№ 303 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 

ради від 23.02.2016 № 79 „Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 
України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”; 
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№ 319 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”; 

№ 324 „Про затвердження Положення про встановлення черги на 
отримання земельних ділянок учасниками та членами сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції на території м. Кіровограда”. 

  

 від 14 червня 2016 року 
№ 328 „Про депутатські запити депутата Кіровоградської міської ради 

Маламена Г.С.”; 
№ 333 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”; 

№ 334 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 березня 2016 року № 140 “Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”; 

№ 335 „Про надання КП “Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської міської 
ради” дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для розміщення природно-заповідного фонду 
парку “Перемоги”; 

№ 336 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових 
дій”; 

№ 337 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок учасникам та членам сімей загиблих 
учасників АТО”; 

№ 338 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок  учасникам бойових дій”; 

№ 339 „Про надання Насіковському І.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Вокзальній 
(Жовтневої революції) (біля будинку № 20, корп. 4)”;   

№ 340 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 341 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”; 
№ 342 „Про передачу Нікішаєву Л.Л. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, корп. 1)”;   
№ 343 „Про передачу Германову Є.В. в оренду земельної ділянки по              

вул. Пожарського (біля будинку № 1/9)”; 
№ 345 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок громадянам”;    
№ 346 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в садових товариствах”; 
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№ 347 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок по вул. Можайського, 2-а”;  
№ 348 „Про надання відділу культури і туризму Кіровоградської міської 

ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Волинській, 3”; 

№ 349 „Про надання УМВС України в Кіровоградській області дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Габдрахманова, 1-а”; 

№ 350 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по               
вул. Козацькій, пров. Курінному, пров. Козацькому”;  

№ 351 „Про надання ПАТ „УКРТЕЛЕКОМ” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 
Кіровограду”; 

№ 352 „Про надання релігійній організації „РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА 
(ПАРАФІЯ) ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ                 
м. КІРОВОГРАД” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Михайлівській (за хлібозаводом)”; 

№ 353 „Про надання Борисенкову В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Космонавта 
Попова (біля будинку № 13, корп. 2)”; 

№ 354 „Про надання Дубині В.Р. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Шульгиних (біля будинку № 10/14)”; 

№ 355 „Про надання Кнюкштенє Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Народній, 45”; 

№ 356 „Про надання Проценку А.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою  по вул. Балтійській (біля будинку № 1)”; 

№ 357 „Про надання Турчанович С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 5-а, 
буд. 21-а”; 

№ 358 „Про надання Чернезі В.З. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Цілинній (біля будинку № 50)”; 

№ 359 „Про надання Чорній Н.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Цілинній (біля будинку № 50)”; 

№ 360 „Про надання Шаповалу Ю.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
пров. Верхньовеселому (між будинками № 2-з та № 2)”; 
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№ 361 „Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту 
Кіровограду”; 

№ 362 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
громадянам”;  

№ 363 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;  
№ 364 „Про передачу у власність земельних ділянок в садових 

товариствах”; 
№ 365 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам для 

будівництва індивідуальних гаражів”;  
№ 366 „Про передачу Будніковій В.Г. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. 20 років міліції”; 
№ 367 „Про передачу Чернишевій Г.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки на перехресті вулиць Філатова та Сулими”; 
№ 368 „Про передачу КЗ „Кіровоградський академічний обласний театр 

ляльок” у постійне користування земельної ділянки по                         
вул. Преображенській, 3”; 

№ 369 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”;  

№ 370 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам для подальшого надання безоплатно у 
спільну сумісну власність”; 

№ 371 „Про надання Ковальовій С.А. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки по вул. Покровській, 12-б”; 

№ 372 „Про надання ФОП Овечку В.С. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по     
вул. Заміській, 2 (вул. Заміській, 2-б)”; 

№ 373 „Про надання ФОП Слюсаренку Ю.М. дозволу на розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості по              
вул. Добролюбова, 38-а”; 

№ 374 „Про надання Яковенко А.В. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по              
вул. Заміській, 2”; 

№ 375 „Про надання Кіровоградській ОДПІ ГУ ДФС 
у Кіровоградській області дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки по вул. Глинки, 2”; 

№ 376 „Про надання ТОВ ВСФ „КІРОВОГРАД-КРАЗ-СЕРВІС” ЛТД 
дозволу на розроблення технічної документації 
із землеустрою щодо інвентаризації земель по 
вул. Лавандовій, 27-а”; 
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№ 377 „Про затвердження Гаєвській В.В., Кухару М.І. та Кухар Т.В. 

технічної документації із землеустрою щодо поділу  земельної 
ділянки по вул. Дніпровській, 52”; 

№ 378 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній 
(50 років Жовтня) (біля будинку № 36) право оренди на яку 
набувається на аукціоні (0,0027 га)”; 

№ 379 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній 
(50 років Жовтня) (біля будинку № 36) право оренди на яку 
набувається на аукціоні (0,0180 га)”; 

№ 380 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля 
будинку № 14), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 381 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 11/31-а”; 

№ 382 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки по вул. Тараса Карпи, 17-а”; 

№ 383 „Про продаж Тісен В.А. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення по вул. Євгена Тельнова, 8-а”; 

№ 384 „Про передачу Волковій С.Г. в оренду земельної ділянки по               
вул. Садовій, 9”; 

№ 386 „Про передачу ФОП Тимофієнко О.В. в оренду земельної ділянки по 
вул. Андріївській, 16-є”; 

№ 387 „Про передачу РЕГІОНАЛЬНОМУ ГРОМАДСЬКО-
ПРОСВІТНИЦЬКОМУ ТОВАРИСТВУ „ПРАВОСЛАВНА 
ПРОСВІТА” в оренду земельної ділянки по вул. В'ячеслава 
Чорновола (біля будинку № 1-г)”; 

№ 388 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок по вул. Промисловій”; 

№ 389 „Про передачу ПАТ „Укртелеком” в оренду земельних ділянок по              
м. Кіровограду”; 

№ 390 „Про поновлення Безверхій С.О. договору оренди земельної ділянки 
по вул. Генерала Родимцева (біля зупинки міського транспорту)”;  

№ 391 „Про поновлення Єгоян О.В. договору оренди земельної ділянки по 
вул. Промисловій, 6-а”; 

№ 392 „Про поновлення Крупченко Л.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Добровольського, 13-а”; 

№ 393 „Про поновлення ФОП Олексюк Н.А. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Вокзальній, 18-б”; 

№ 397 „Про поновлення ТОВ „ВАЛЕНТИНА-СЕРВІС” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106”; 

№ 398 „Про припинення ПАТ „Кіровоградобленерго” договорів оренди 
земельних ділянок по м. Кіровограду”; 
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№ 399 „Про зміну Андреєвій В.С. та Захаровій Є.Ю. цільового призначення 

земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої революції) (біля 
будинку № 37/16)”; 

№ 400  „Про зміну Мельниченку А.М. цільового призначення земельної 
ділянки по вул. Запорозькій, 12/2”; 

№ 401 „Про зміну Ситнику В.О. цільового призначення земельної ділянки 
по вул. Садовій, 63”; 

№ 406 „Про надання Аширбековій В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Василя 
Стуса, 9/24”; 

№ 407 „Про надання Заблодській О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 100”; 

№ 408 „Про надання Паламарчук О.В. дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по  
пров. Курінному, 29-б”; 

№ 409 „Про надання Чуріковій С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Луганській”; 

№ 410 „Про надання дозволів на розроблення технічної документації із 
землеустрою громадянам”; 

№ 411 „Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок 
громадянам”; 

№ 412 „Про передачу Подколзіній О.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по пров. Мотокросному (біля будинку 
№ 33)”; 

№ 413 „Про передачу Старченку А.Ф. у власність земельної ділянки по  
вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та корп. 3, поруч із огорожею 
тролейбусного парку)”; 

№ 414 „Про передачу Танцюрі М.С. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Волкова (будинок № 9 між корп. 2 та корп. 3, поруч 
із огорожею тролейбусного парку)”; 

№ 415 „Про передачу ОКВП „Дніпро-Кіровоград” в постійне користування 
земельних ділянок по м. Кіровограду”;  

№ 416 „Про перехід права користування земельними ділянками по                  
вул. Євгена Тельнова (просп. Правди)”; 

№ 417 „Про затвердження земельної ділянки по 
вул. Преображенській (біля магазину „Соколівський м’ясокомбінат”) 
право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 418 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля 
будинку № 26) право оренди на яку набувається на аукціоні”; 

№ 419 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Соборній (біля 
будинку № 36), право оренди на яку набувається на аукціоні”; 
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№ 420 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Гоголя, 95/46, право 

оренди на яку набувається на аукціоні”; 
№ 421 „Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Арсенія Тарковського, 37”; 
№ 422 „Про передачу ТОВ „Кіровоградський маслопереробний комбінат” в 

оренду земельної ділянки по вул. Автолюбителів , 16-а”; 
№ 423 „Про поновлення ФОП Заднєпряному А.Г. договору оренди 

земельної ділянки по вул. Холодноярській (Московській) 
(на Лелеківському кладовищі)”;  

№ 424 „Про поновлення ПАТ „Кіровоградавтотранс” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Героїв України, 22-а”; 

№ 425 „Про відмову Гавію А.О. у відведенні земельної ділянки у власність 
по вул. Луганській”; 

№ 426 „Про відмову Котизі О.І. у відведенні земельної ділянки у власність 
по вул. Петра Левченка, 40”; 

№ 427 „Про відмову Маслову Є.О. у відведенні земельної ділянки у 
власність по вул. Волкова (біля газозаправної АЗС)”; 

№ 428 „Про відмову Цою С.А. у відведенні земельної ділянки у власність 
по вул. Волкова (біля АЗС)”; 

№ 433 „Про відмову ПАТ ,,СКАНДИНАВІАН ХАУС” у наданні дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення по вул. Кропивницького (біля ресторану ,,Вечірній”)”;  

№ 434 „Про надання Рябоштан Ю.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тарана (напроти будинку № 13)”; 

№ 435 „Про надання Колос Т.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Романа Майстерюка, 69”; 

№ 436 „Про надання Сьогіній С.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Нижній П’ятихатській (біля будинку № 3-а)”;  

№ 437 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній (між будівлями ПП ПВФ “АЦИНУС” та 
Апеляційним судом Кіровоградської області), право оренди на яку 
набувається на аукціоні”;  

№ 438 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Шевченка (біля 
будинку № 15), право власності на яку набувається на аукціоні”.  

  

 від 26 липня 2016 року 
№ 440 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”.  

  

 від 28 липня 2016 року 
№ 447 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”; 
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№ 451 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23.02.2016 № 78 „Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2016 рік”;  

№ 452 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 23.02.2016 № 79 „Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 
2016 рік”;  

№ 455 „Про виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для 
проведення поховання”.  

  

 від 30 липня 2016 року 
№ 466 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 

міської ради від 23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження 
Програми розвитку житлово-комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”;  

№ 467 „Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 29 березня 2016 року № 140 ,,Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації 
дорожньої системи в місті Кіровограді на 2016 рік”;  

№ 472 „Про надання одноразової  грошової допомоги”;  
№ 475 „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”;  

№ 510 „Про поновлення ФОП Заболотній В.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 75”; 

№ 518 „Про передачу ТОВ „ФМ-АЛЬЯНССЕРВІС” в оренду земельної 
ділянки по просп. Винниченка, 1-в”;  

№ 519 „Про передачу ТОВ „ФМ-АЛЬЯНС” в оренду земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 35-а”;  

№ 528 „Про передачу ТОВ „Інвестиційно-фінансова група „Центр” в 
оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-є”;  

№ 529 „Про передачу ТОВ „Інвестиційно-фінансова група „Центр” в 
оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 24-е”;  

№ 544 „Про припинення ТОВ „ЄЛИСЕЇВСЬКИЙ” договору оренди 
земельної ділянки по вул. Квітковій, 1-а”.  

  
 
 
Начальник управління апарату  
Кіровоградської міської ради                              Л.Масло 


