
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             Рішення Кіровоградської міської ради 
             05 червня 2012 року 

№ 1689 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
сімнадцятої 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 внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 19 листопада 2010 року № 15 „Про утворення 
постійних комісій Кіровоградської міської ради 
шостого скликання”  

1754 Депутат міської ради 
Саєнко І.А. 

 

Саєнко І.А., 
депутат міської ради 

3.  Про затвердження нової редакції Положення про 
постійні комісії Кіровоградської міської ради шостого 
скликання 

1758 Управління апарату 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

4.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 19 листопада 2010 року № 16 „Про 
затвердження складу постійних комісій 
Кіровоградської міської ради шостого скликання” 

1845 Управління апарату 
міської ради 

Волков І.В., 
секретар міської ради 

5.  Про обмеження перебування у нічний час дітей без 
супроводу дорослих або осіб, які їх замінюють на 
вулицях, у закладах дозвілля, громадського харчування, 
в ігрових залах, комп'ютерних та інтерактивних клубах, 
інших розважальних закладах та громадських місцях     
м. Кіровограда 

1617 Депутат міської ради 
Краснокутський О.В. 

 

Краснокутський О.В., 
депутат міської ради 
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6.  Про перейменування дитячого будинку інтернатного 

типу для дітей дошкільного та шкільного віку з 
компенсуючими групами „Барвінок” 

1763 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління  

7.  Про порушення клопотання про відзначення 
Родіонової З.О. 

1847 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління  

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

1768 Фінансове управління 
 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

9.  Про розподіл видатків міського бюджету на 2012 рік 
за бюджетними програмами 

1769 Фінансове управління 
 

Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

10.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 26 січня 2012 року № 1145 („Про затвердження 
Програми розвитку житлово–комунального господарства та 
благоустрою міста Кіровограда на 2012 рік”)  

1772 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

11.  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”)  

1773 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

12.  Про визначення напрямку використання грошової 
премії обласного конкурсу „Населений пункт 
Кіровоградської області найкращого благоустрою” 

1774 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

13.  Про передачу житлового фонду в господарське відання 
комунального підприємства „Кіровограджитлосервіс” 
Кіровоградської міської ради” 

1771 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Вєщєв М.А., 
заступник міського голови з 

питань діяльності 
виконавчих органів ради 

14.  Про внесення змін до Програми реформування сфери 
обслуговування житлового фонду та прибудинкових 
територій, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 квітня 2012 року № 1559 

1879 Постійна комісія з питань 
житлово-комунального 

господарства та 
енергозбереження 

Шведов В.М., 
депутат міської ради 

15.  Про затвердження Міської програми 
імунопрофілактики та захисту населення від 
інфекційних хвороб на 2012 - 2016 роки 

1776 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  
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16.  Про затвердження Правил благоустрою                  

міста Кіровограда 
1775 Спеціалізована 

інспекція 
Іванов В.А., 

начальник інспекції 
17.  Про надання права комунальному підприємству 

„Теплоенергетик” на виконання зобов’язання за 
кредитним договором № 42/2004 від 15.10.2004 р. 

1770 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

18.  Про встановлення орендної ставки для розрахунку 
плати за приміщення по вул. Гоголя, 91/46 

1753 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

19.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади          
м. Кіровограда зливної зовнішньої каналізації 

1766 Управління власності 
та приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

20.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 78 („ Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та      
її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської        
міської ради”)  

1756 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

21.  Про безоплатний проїзд у міському пасажирському 
транспорті загального користування (крім таксі) 
працівників галузі охорони здоров'я 

1846 Депутат міської ради 
Топчій П.С. 

Топчій П.С., 
депутат міської ради 

22.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

1852 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

23.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово–комунальними послугами інвалідів І і ІІ груп 
по зору 

1764 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

24.  Про звільнення на 50% від оплати за користування 
житлово–комунальними послугами членів сімей 
військовослужбовців, які загинули при виконанні 
службових обов’язків в Республіці Афганістан 

1765 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

25.  Про затвердження земельної ділянки по                     
вул. Космонавта Попова (зупинка напроти ринку 
„Престиж”), право оренди на яку набувається             
на аукціоні 

1864 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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26.  Про продаж ФОП Плуталовій В.Д. земельної ділянки 

по вул. Космонавта Попова, 15/18 
1777 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про продаж ТОВ фірмі „ТАНОР” земельної ділянки 
по вул. Кірова, 86-а 

1778 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 
Кропивницького (біля авторинку), право власності на 
яку набувається на аукціоні 

1779 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по вул. Великій 
Перспективній, 31/36 

1853 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про передачу громадянам міста безоплатно у 
власність земельних ділянок по вул. Ватутіна 

1449 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

31.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда (45 пунктів) 

1780 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

1781 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про передачу Береговому В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Калініна (біля житлового 
будинку № 10/14) 

1782 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про передачу Борщ Н.Г. у власність земельної ділянки 
по пров. Об’ їзному, 34 

1783 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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35.  Про передачу Бур’янову К.В. та Бур’яновій Т.В. у 

власність земельної ділянки по пров. Степовому, 31 
1784 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про передачу Голованову А.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кропивницького (біля    
будинку № 7, корп. 1) 

1642 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про передачу Колос В.В. у власність земельної 
ділянки по проїзду Петровського, 1-а 

1785 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про передачу Поліщук Л.Я. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Волкова (у дворі житлового 
будинку № 30) 

1655 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про передачу Рубану С.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Народній, 26 

1786 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

40.  Про передачу Слинченку О.М. у власність земельної 
ділянки по вул. Габдрахманова, 33/6 

1787 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про передачу Ткачуку В.О. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Кірова (біля житлового 
будинку № 1) 

1788 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про передачу Кіровоградській обласній державній 
насіннєвій інспекції земельної ділянки по                       
вул. Покровській, 73 

1789 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про передачу Кіровоградській обласній Організації 
інвалідів Всеукраїнської Організації інвалідів „Союз 
організацій Інвалідів України” земельної ділянки по  
вул. Шевченка (біля колишнього гарнізонного магазину) 

1844 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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44.  Про надання Архіпову Є.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пальміро Тольятті, 76 

1790 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання Бедлінському О.Б. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Мінському, 1-н 

1791 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання Бровку Е.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній (у дворі 
будинку № 11/11, корп. 6) 

1792 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання Бугмію С.Є. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Санаторному, 39 

1760 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Буданцеву Р.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 57 

1793 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

49.  Про надання ФОП Бучацькій О.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Гоголя, 80 

1794 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання Герасименку С.П. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Яновського, 100 

1795 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Гуріній Л.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Калініна (у дворі будинку № 32, корп. 3) 

1796 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Дрок О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Курінному, 2-а 

1797 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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53.  Про надання Кієнко Т.П. та Гречусі М.В. дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки по             
вул. Пашутінській, 32 

1798 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Коваленко С.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Новоселівському, 2 

1799 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання Ковальову П.Я. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля будинку        
№ 72-б) 

1800 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Коломійцю Є.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Мухіної, 15 

1801 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання Кутулупенку В.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 72-г 

1802 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

58.  Про надання Максюті С.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Курінному, 34 

1803 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Мірзояну Н.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Гранітній, 22/141 

1804 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  Про надання Мусику М.І. та Мусик Л.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Профспілковій, 36 

1805 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

61.  Про надання Настусенку В.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Івана Богуна, 183-б 

1806 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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62.  Про надання Одудовій Л.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 20, корп. 1 

1807 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Петушинському А.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою шляхом зміни 
цільового призначення земельної ділянки по               
вул. Великій Перспективній (біля будинку № 4) 

1808 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Постовому С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Водяному (біля будинку № 15) 

1809 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання Рубану Є.В. та Рубану С.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Родниковій, 82 

1810 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

66.  Про надання Руссо В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   
вул. Комарова (біля будинку № 42) 

1811 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання Сидоренко І.Т. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова (у дворі будинку № 41) 

1812 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про надання Слюті А.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 7-а, буд. № 32-а 

1813 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про надання Сухаренку М.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волгоградській, 47 

1814 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про надання Сухому С.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по проїзду     
Підлісному, 10 

1815 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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71.  Про надання Сущенко Г.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Свободи, 23-б 

1816 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про надання Уманець Н.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького (біля будинку № 7, 
корп. 3) 

1817 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про надання Шевченку С.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кишинівській, 56-а 

1818 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про надання кооперативу "Автолюбитель-10" дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Автолюбителів, 10 

1819 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

75.  Про надання ГК „93 котельня” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність  по вул. Волкова 

1820 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Полтавській (у дворі 
будинку № 58) 

1821 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про надання КЗ „Кіровоградський обласний 
протитуберкульозний диспансер" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки по вул. Василини, 7 

1822 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про надання вищому професійному училищу № 9 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шатила, 4 
 
 

1823 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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79.  Про надання КЗ „Кіровоградський академічний      

обласний український музично-драматичний театр                            
ім. М.Л. Кропивницького" дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по        
вул. Орджонікідзе, 17/19 

1824 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Академіка Корольова, 15 

1825 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про передачу Баркар С.Б. в оренду земельної ділянки  
по вул. Академіка Корольова, 25/6 

1826 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова, 23, корп. 3 

1827 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

83.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Короленка, 38 

1828 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

84.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Короленка, 58/12 

1829 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 6 

1830 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 8, корп. 1 

1831 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про передачу Буданцеву Р.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 34/32 

1832 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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88.  Про передачу Войтяновій І.М. в оренду земельної 

ділянки по вул. Великій Перспективній, 7 
1833 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

89.  Про передачу Горбатенко Л.І. в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 121-а 

1755 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

90.  Про передачу Денисовій Л.А. в оренду земельної 
ділянки по просп. Комуністичному, 1-б 

1834 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

91.  Про передачу Димитрович Т.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Яновського, 102 

1835 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

92.  Про передачу Замші Н.М. в оренду земельної ділянки 
по пров. Гайдамацькому, 8 

1836 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про передачу Ковальовій О.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 107 

1837 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

94.  Про передачу Краснову І.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня, 32/25 

1838 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про передачу ТОВ „Кіровоградінвестбуд” в оренду 
земельної ділянки по вул. Комарова, 68 

1839 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
ПАТ „Кіровоградобленерго” (70 пунктів) 

1840 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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97.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

(12 пунктів) 
1841 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про припинення права користування земельними 
ділянками (2 пункти) 

1842 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

99.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (від 03.03.2012 № 1357„Про надання Коваленку А.В. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 20 років міліції (гараж № 38)”, від 27.10.2011        
№ 994 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”)  

1843 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

100. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 24.04.12 № 1659 („Про надання ТОВ „Міжнародна 
концертна група” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки  по вул. Дворцовій, 1”)  

1848 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

101. Про передачу ТОВ „Ринок Престиж” в оренду 
земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-б 

1865 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

102. Про надання ПАТ "Кіровоградобленерго" дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній        
(у дворі будинку № 47/16) 

1878 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

103. Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда автомобіля швидкої медичної 
допомоги марки „PEUGEOT” з устаткуванням 

1932 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління  

104. Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 
23.05.12 р. № 2-4065 вих. 12 на рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 17.04.12 р. 
№ 305 „Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень ТОВ „Торговий Дім „Формула-Трейд” 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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105. Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 

17.05.12р. № 2-3907 вих. 12 на рішення 
Кіровоградської міської ради від 02.02.12р. № 1185 
„Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Генерала Жадова            
(біля кафе „Азалія”) 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

106. Про надання Рабіновичу С.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Волкова, 13-в 

1692 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

107. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.10.11 № 981 („ Про передачу Шутці В.В.            
в оренду земельної ділянки по  вул. Острівській, 2”)  

1934 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради               Л.Масло 


