
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішенням Кіровоградської міської ради 
             від 28 лютого 2012 року  № 1290 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
чотирнадцятої 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 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

2.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку 

1439 Постійна комісія міської 
ради з питань бюджету, 

податків, фінансів, 
планування та соціально-
економічного розвитку 

Краснокутський О.В., 
голова постійної комісії 

3.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами 

1440 Постійна комісія міської 
ради з питань архітектури, 
будівництва, регулювання 
земельних відносин та 

реклами 

Бєлов В.В., 
голова постійної комісії 

4.  Про звіт постійної комісії Кіровоградської міської 
ради з питань промисловості, енергетики, транспорту і 
зв’язку, охорони навколишнього природного 
середовища 

1441 Постійна комісія міської 
ради з питань промисловості, 
енергетики, транспорту і 

зв’язку, охорони 
навколишнього природного 

середовища 

Калапа С.Г., 
голова постійної комісії 

5.  Про зняття з контролю окремих рішень 
Кіровоградської міської ради шостого скликання 

1438 Управління апарату 
міської ради 

Білецький І.О., 
заступник начальника 
управління – начальник 

відділу по роботі з 
депутатськими 
зверненнями 
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6.  Про внесення змін до Регламенту Кіровоградської 
міської ради шостого скликання 

1436 Депутатська фракція 
політичної партії 

«Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

Топчій П.С., 
депутат Кіровоградської 

міської ради 

7.  Про затвердження звіту про виконання міського 
бюджету за 2011 рік 

1437 Фінансове управління 
 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

8.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2011 року № 1134 „Про міський 
бюджет на 2012 рік” 

1442 Фінансове управління 
 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

9.  Про створення комунального підприємства „Трест 
комунального господарства” Кіровоградської міської 
ради” та затвердження його Статуту 

1339 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 26 січня 2012 року № 1146 („ Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2012 рік”)  

1444 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

11.  Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі 
об’єктів 

1443 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
12.  Про згоду на прийняття до комунальної власності 

територіальної громади м. Кіровограда житлового 
будинку № 39 по вул. Кузнецова 

1451 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

13.  Про розгляд протесту прокурора міста Кіровограда           
від 11.10.2011 р. № 2-7171 вих-11 на рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 27.09.2010 р.    
№ 918 („ Про визнання будинку по вул. Інгульській, 47 таким, що не 
відповідає санітарним і технічним вимогам і є непридатним для 
проживання”)  

1049 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

14.  Про розгляд протесту в.о. прокурора м. Кіровограда    
від 08.02.2012 р. № 2-1139 вих-12 на ч. 8 п. 1 рішення 
Кіровоградської міської ради від 15 квітня 2010 року    
№ 3381 „Про надання дозволу на розміщення малих 
архітектурних форм” 

1461 Юридичний відділ 
 

Колюка О.С., 
начальник відділу 
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15.  Про внесення змін і доповнень до Положення про 
управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради             
від 24 лютого 2011 року № 219 

1462 Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового 
обслуговування 

населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

16.  Про дозвіл на списання основних засобів цілісного 
майнового комплексу КП „Кіровограделектротранс” 

1332 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

17.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

1459 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

18.  Про звіт щодо здійснення державної регуляторної 
політики виконавчими органами Кіровоградської 
міської ради у 2011 році 

1337 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

19.  Про виконання Програми економічного і  
соціального розвитку міста Кіровограда за 2011 рік 

1446 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

20.  Про звіт щодо виконання Програми розвитку міського  
пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кіровограді 
за 2011 рік 

1447 Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Гонтарь О.А., 
начальник управління 

21.  Про виконання Програми природоохоронних заходів 
місцевого значення за 2011 рік 

1448 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

22.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                   
просп. Правди, 7-а 

1340 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Великій 
Пермській (біля будинку № 2), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

1341 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

24.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 
Жовтневої революції (біля домоволодіння по                           
вул. Київській, 19), право оренди на яку набувається 
на аукціоні 

1342 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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25.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Кропивницького             
(біля мосту) 

1343 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про затвердження земельної ділянки по просп. 
Промисловому (біля ТОВ "Промтехресурс"), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

1344 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда 

1346 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про передачу Андреєвій Л.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького                  
(у дворі будинку № 4) 

1347 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про передачу Білоусу І.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Космонавта Попова                
(біля будинку № 26/1) 

1348 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про передачу Боришполю О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Декабристів (у дворі 
житлового будинку № 4) 

1349 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про передачу Будулатію В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги                      
(біля будинку № 14) 

1350 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про передачу Вороній Л.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській               
(біля житлового будинку № 21-б) 

1351 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про передачу Гавриленко В.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Маршала Конєва (біля 
житлового будинку № 13, корп. 2) 
 

1352 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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34.  Про передачу у власність Галащуку І.Б., Галащук А.І. 
та Галащук О.І. земельної ділянки по                       
пров. Сухомлинського, 9 

1456 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про передачу Гривачевській Г.Є. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Поповича                    
(біля житлового будинку № 7-в) 

1353 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про передачу Грохольському О.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по пров. Училищному          
(біля будинку № 10) 

1354 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу Діброві В.К. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (напроти    
будинку № 1) 

1355 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу Димурі О.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Єгорова (біля житлового 
будинку № 56) 

1356 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про передачу Жаданову М.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Червонозорівській (біля 
будинку № 23) 

1357 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу Згривцю Р.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Нейгауза (біля               
будинку № 21-а) 

1358 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Карась В.Г. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Комарова, 81 

1359 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Кривоносу І.Ф. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній   
(біля житлового будинку № 10-а) 

1360 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про передачу Котку О.М., Ліненку В.М. безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Героїв Сталінграда (біля         
будинку № 32) 

1361 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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44.  Про передачу Нужненку В.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 
будинку № 50) 

1362 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про передачу Олексюку О.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по просп. Перемоги (біля        
будинку № 14) 

1363 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про передачу Пересипку С.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (біля 
будинку № 29) 

1364 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про передачу Плисенку М.І. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (біля 
житлового будинку № 22) 

1365 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про передачу Погребнюку Р.А. та Погребнюку А.А. 
безоплатно у власність земельних ділянок по              
вул. Леваневського 

1366 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про передачу Поліщуку Л.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Мінській (біля            
будинку № 74) 

1367 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про передачу Сазоновій Л.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Андріївській                     
(біля житлового будинку № 16) 

1368 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про передачу Скок В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 8,    
корп. 1) 

1369 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про передачу Тирличу В.Л. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції (біля 
житлового будинку № 17) 

1370 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про передачу Хаславській О.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній   
(у дворі житлового будинку № 8) 

1371 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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54.  Про передачу Чопенку В.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Мінській (біля             
будинку № 74) 

1372 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про передачу Шморгун О.С. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Карабінерній (напроти 
житлового будинку № 3) 

1373 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про передачу Державній митній службі України 
земельної ділянки по вул. Орджонікідзе, 15 

1374 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про передачу КЗ „Кіровоградський обласний будинок 
дитини” земельної ділянки по вул. Глинки, 46 

1375 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Арсененко В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Леніна, 146/2 

1376 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Бардишу В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Андріївській (біля будинку № 16) 

1377 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Степняка-Кравчинського, 32 

1378 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Бережному Є.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Калініна, 32 

1379 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про надання Березі М.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Миру (біля будинку № 27) 

1380 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Бугмію С.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Санаторному 

1381 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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64.  Про надання Важному В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (напроти  
будинку № 72-б) 

1382 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання Вараві А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нейгауза, 23 

1383 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Васінській Л.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Петра   
Лахмана, 32 

1384 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Глушко Л.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 
Червоногвардійській (біля житлового будинку № 11) 

1385 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання Городничому Г.А. та Городничому С.Г. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Енергетиків 

1386 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Згривець О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Комуністичному, 7 

1387 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Івлєвій Н.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Миргородському (біля котельні) 

1388 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про надання Качан Л.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова, 25/6 

1389 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Коваленку А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 20 років міліції (гараж № 38) 

1390 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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73.  Про надання Котляренку Л.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по вул. Куроп’ятникова (в автокооперативі „Гірник”) 

1391 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання Кравченко Є.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова (біля будинку № 36) 

1392 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання Красноштану М.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Пацаєва (у дворі житлового 
будинку № 4, корп. 2) 

1393 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання Кузнєцову О.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова (біля         
будинку № 15) 

1394 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання Літовцевій Т.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пацаєва (біля будинку № 4, корп. 2) 

1395 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання Лопаті І.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 
років Жовтня (напроти  будинку № 14) 

1396 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання Луцкевич С.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному, 6 

1397 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про надання Мамализі В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 159) 

1398 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про надання Медяник К.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Червонозорівській (біля будинку № 9) 

1399 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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82.  Про надання Морозу Г.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова (біля житлового 
будинку № 15, корп. 2) 

1400 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про надання Олійник Л.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова, 30 

1401 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про надання Очеретяному К.В., Очеретяній О.А., 
Очеретяному І.К. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Комуністичному, 9 

1402 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про надання Резніченку І.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля          
будинку № 17) 

1403 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про надання Рулі Н.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул.Червонозорівській (у дворі         
будинку № 9) 

1404 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про надання Скліфусу В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пожарського (напроти будинку № 5) 

1405 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

88.  Про надання Скрипнику О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля        
будинку № 17) 

1406 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про надання Солопу О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Полтавській (біля будинків № 22, 24) 
 

1407 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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90.  Про надання Стрільцову В.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Правди (біля будинку № 7, корп. 5) 
 

1408 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про надання Сторожуку М.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Повітрянофлотській (у дворі 
житлового будинку № 59) 

1409 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про надання Чернезі В.Я. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Байкальській (біля житлового    
будинку № 116) 

1410 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про надання Чернявській В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 20) 
 

1411 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про надання Шеремету В.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкирській (біля котельні) 

1412 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання Шершнюку А.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Андріївській (напроти будинку № 41) 
 

1413 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання Щербі О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на площі Дружби народів, 6 

1414 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про надання ОК „Автолюбитель № 7 міста 
Кіровограда” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Залізничній, 1 

1415 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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98.  Про надання відділу фізкультури та спорту 
Кіровоградської міської ради дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Курганній, 64 

1416 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про надання управлінню освіти Кіровоградської 
міської ради дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 5) 

1417 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про надання ПраТ „Кіровоградська механічна 
майстерня” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 83 

1418 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про надання ПраТ „Кіровоградська механічна 
майстерня” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 83-а 

1419 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ПраТ „Кіровоградська механічна 
майстерня” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Покровській, 12-а 

1420 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання ПраТ „Кіровоградська механічна 
майстерня” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Покровській, 12-б 

1421 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

104. Про надання ТОВ „Екоцентр” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Аджамській, 29 

1422 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

105. Про надання ТОВ „Маранта LTD” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Аджамській, 13-а 

1423 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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106. Про надання управлінню виконавчої дирекції фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України у 
Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Фісановича, 9 

1424 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про передачу ФОП Заболотній В.М. в оренду 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 8 

1425 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

108. Про передачу ФОП Лєбєдєвій М.Ю. в оренду 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 40 

1426 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

109. Про передачу Табалову С.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 9 

1427 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

110. Про передачу ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” в оренду 
земельної ділянки по вул. Декабристів, 2/14 

1428 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

111. Про передачу ТОВ „Ясин ЛТД” в оренду земельної 
ділянки по вул. Київській, 48-а 

1429 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

112. Про передачу підприємству з іноземними 
інвестиціями в формі ТОВ „Кіровоград-Нафта” в 
оренду земельної ділянки по вул. Героїв     
Сталінграда, 31-а 

1430 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

113. Про передачу ТОВ „Домініон-Кіровоград” в оренду 
земельної ділянки по вул. Академіка Корольова, 13 
 
 

1431 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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114. Про передачу ТОВ „Домініон-Кіровоград” в оренду 
земельної ділянки по вул. Тимірязєва, 44 

1432 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

115. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 1433 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

116. Про розірвання договорів оренди земельних ділянок 1434 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

117. Про внесення змін до рішень Кіровоградської   
міської ради 

1435 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

118. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.12.11 № 1110 („ Про затвердження земельної 
ділянки по вул. Преображенській (біля Центрального ринку), 
право оренди на яку набувається на аукціоні”)  

1335 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

119. Про розгляд протесту прокурора міста Кіровограда від 
16.02.2012 р. № 2-1383 вих-12 на рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 20 вересня 
2011 року № 934 „Про затвердження норм надання 
послуг з вивезення побутових відходів” 

1464 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

120. Про надання Чепизі В.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 
будинку № 31) 

1467 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

121. Про надання Колоті В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 
будинку № 31) 
 

1468 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 



 15

122. Про надання Комашку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля житлового 
будинку № 31) 

1469 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
Заступник начальника управління – 
начальник відділу по роботі з депутатськими  
зверненнями управління апарату 
Кіровоградської міської ради              І.Білецький 
 
 


