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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
вісімнадцятої 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 доповнення плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2012 рік 

1933 Управління економіки Тимченко Т.В., 
т.в.о. заступника 

начальника управління 

3.  Про внесення змін та доповнень до рішення 
Кіровоградської міської ради від 29 грудня 2010 року 
№ 65 („ Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та Ленінській 
районним у м.Кіровограді радам шостого скликання та їх 
виконавчим органам”)  

1857 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління  

4.  Про перейменування спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області 

1849 Управління освіти Костенко Л.Д., 
начальник управління  

5.  Про затвердження Положення про фінансове 
управління Кіровоградської міської ради 

1860 Фінансове управління Стецюк В.Н., 
в.о. начальника управління 
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6.  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” 

1941 Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування 
населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

7.  Про зміну найменування та затвердження статутів 
комунальних підприємств у новій редакції 

1942 Управління по сприянню 
розвитку торгівлі та 

побутового обслуговування 
населення 

Бєлова Т.О., 
начальник управління 

8.  Про затвердження Порядку залучення коштів 
замовників до пайової участі у розвитку 
інфраструктури міста Кіровограда 

1850 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

9.  Про участь у всеукраїнському конкурсі проектів та 
програм розвитку місцевого самоврядування 

1854 Відділ дозвільних 
процедур 

Шевченко А.О., 
начальник відділу 

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”)  

1940 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Дзядух В.О., 
перший заступник 
міського голови 

11.  Про затвердження Програми розвитку сімейних форм 
виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, у м. Кіровограді на 2012-2015 роки 

1858 Служба у справах дітей Сисак І.О., 
начальник служби 

12.  Про затвердження Програми подолання дитячої 
безпритульності та бездоглядності у м. Кіровограді на 
період до 2015 року 

1859 Служба у справах дітей Сисак І.О., 
начальник служби 

13.  Про внесення змін до Програми природоохоронних 
заходів місцевого значення на 2012 рік, затвердженої 
рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 
2012 року № 1169 

1851 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

14.  Про надання згоди на безоплатне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади 
м.Кіровограда апарату рентгенівського 
флюорографічного стаціонарного 

1931 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 
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15.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 

комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда опалювальної системи 

1855 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

16.  Про внесення змін та доповнень до рішень 
Кіровоградської міської ради від 28 березня 2012 року 
№ 1428, від 27 жовтня 2011 року № 1006 („ Про 
затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації”, „ Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації”)  

1861 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 

17.  Про затвердження містобудівного обґрунтування 
розміщення автомобільної стоянки з автомийкою на 
відведеній земельній ділянці по вул. Жовтневої революції 
(в районі ЗОШ № 20) в м. Кіровограді фізичній особі–
підприємцю Олексюк Н.А. 

1298 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

18.  Про скасування пунктів 3, 4 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 24 грудня 
2010 року № 1146 „Про скасування та надання дозволів 
на розміщення зовнішньої реклами  в ліфтах” 

1943 Управління 
містобудування та 

архітектури 

Мездрін В.М., 
начальник управління 

19.  Про розгляд протесту в.о. прокурора м. Кіровограда     
від 06.06.2012 № 2-4487 вих-12 на пункт 1 рішення 
Кіровоградської міської ради  від 05 червня 2012 року   
№ 1698 („ Про обмеження перебування у нічний час дітей без 
супроводу батьків або осіб, які їх замінюють, у закладах дозвілля, 
громадського харчування, в ігрових залах, комп'ютерних та 
інтерактивних клубах, інших розважальних закладах та громадських 
місцях м. Кіровограда”)  

 Юридичний відділ 
 

Колюка О.С., 
начальник відділу 

 

20.  Про продаж ФОП Олійник Л.П. земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

1880 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

21.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (напроти магазину "Копілка"), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

1881 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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22.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Жовтневої революції (біля 
домоволодіння по вул. Київській, 19) 

1882 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

23.  Про затвердження земельної ділянки по                     
вул. Салтикова-Щедріна (біля будинку № 16), право 
оренди на яку набувається на аукціоні 

1883 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

24.  Про затвердження земельної ділянки по вул. Лінія 5-а (біля 
ринку), право власності на яку набувається на аукціоні 

1935 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

25.  Про затвердження земельних ділянок, право оренди на 
які набувається на аукціоні 

1884 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

26.  Про затвердження земельної ділянки по                     
вул. Кримській, право власності на яку набувається на 
аукціоні 

1885 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

27.  Про затвердження земельної ділянки по                     
вул. Космонавта Попова (напроти будинку № 20,  
корп. 1), право оренди на яку набувається на аукціоні 

1886 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

28.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда (49 пунктів) 

1887 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

29.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах (9 пунктів) 

1888 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

30.  Про передачу Абрамовичу С.М. у власність земельної 
ділянки по вул. Новоросійській, 51 

1889 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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31.  Про передачу Анашкіній О.В. безоплатно у власність 

земельної ділянки по вул. Космонавта Попова         
(біля будинку № 11/3) 

1866 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

32.  Про передачу Бондарю С.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Дзержинського (у дворі 
житлового будинку № 71) 

1890 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

33.  Про передачу Голобородько Т.Ю. безоплатно у 
власність земельної ділянки по туп. Рибальському, 2-д 

1867 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

34.  Про передачу Іванову С.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (у дворі    
будинку № 16) 

1891 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

35.  Про передачу Чубасі Л.О. у власність земельної 
ділянки по вул. Яворницького, 13 

1892 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

36.  Про надання Анашкіній О.В. та Степаненко О.П. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на перехресті               
вул. Лелеківської та пров. Азовського 

1893 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

37.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 6-а 

1894 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

38.  Про надання Гарькавому Ю.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по просп. Університетському, 25-в 

1868 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

39.  Про надання ФОП Гацелюку В.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул.Валентини Терешкової, 221-а 

1895 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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40.  Про надання Гудименко О.В. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Осмьоркіна (напроти будинку № 8) 

1869 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

41.  Про надання Дранко І.Г. та Пересадченку Д.С. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  по пров. Суворова (напроти 
будинку № 42) 

1896 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

42.  Про надання Дризі В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 24-г 

1938 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

43.  Про надання Дубовцевій Ю.С. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Шкільній (напроти будинку № 29) 

1870 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

44.  Про надання Жаровській С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Комарова, 48/149 

1897 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

45.  Про надання Жаровській С.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тимірязєва, 47-а 

1898 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

46.  Про надання ФОП Засікан Л.Б. та Засікан О.О. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 12 

1899 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

47.  Про надання Захаровській С.Я. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Філатова, 14 

1900 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

48.  Про надання Захаровському Т.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Філатова, 16 

1901 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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49.  Про надання Кабешеву Д.М. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по                             
вул. Володимирській, 1/61 

1902 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

50.  Про надання Кумському В.В. та Гуріну В.М. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Волкова, 2 

1903 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

51.  Про надання Лизуновій Т.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Горохова (біля будинку № 15) 

1871 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

52.  Про надання Лісняк Н.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Художника Ярошенка 

1872 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

53.  Про надання Лужняку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Лінія 1-а, буд. № 4-б 

1904 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

54.  Про надання Лужняку В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Художника Ярошенка 

1873 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

55.  Про надання Плотнікову В.В. та Мережані В.Д. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Слов'янській, 1-а 

1905 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

56.  Про надання Полєщуку Ю.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дворцовій, 8-б 

1906 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

57.  Про надання Попову Я.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 84 

1907 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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58.  Про надання Савіцькій В.Б. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Нейгауза (біля житлового           
будинку № 36) 

1874 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

59.  Про надання Стеценку О.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Філатова (між будинками № 4           
та № 8) 

1908 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

60.  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 

61.  Про надання Тарасюку М.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Художника Ярошенка 

1875 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

62.  Про надання Цимбал І.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Осмьоркіна, 35 

1876 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

63.  Про надання Щербаковій Г.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Радянській (біля будинку № 4) 

1877 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

64.  Про надання Щербакову Д.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  по вул. Повітрянофлотській (у дворі 
житлового будинку № 55) 

1909 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

65.  Про надання ГК «Авіатор-1» дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність по вул. Леваневського 
 
 

1910 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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66.  Про надання Державній інспекції з карантину рослин 

по Кіровоградській області дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. 40-річчя Перемоги, 56 

1911 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

67.  Про надання громадянам дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. 20 років міліції 

1912 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

68.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Кірова, 9 

1913 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

69.  Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 16-т 

1914 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

70.  Про передачу Лисенку С.В. в оренду земельної 
ділянки по пров. Декабристів, 4 

1915 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

71.  Про передачу Манжулу П.В. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Жовтневої революції, 37/16 

1916 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

72.  Про передачу Музиченку В.В. в оренду земельної 
ділянки по пров. Остапа Вишні, 24 

1917 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

73.  Про передачу Рескаленко В.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Євгена Маланюка, 26 

1918 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

74.  Про передачу Смолянику І.Р. в оренду земельної 
ділянки по вул. Нижній П’ятихатській, 20 

1936 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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75.  Про передачу ФОП Таран Н.М. в оренду земельної 

ділянки по вул. Бєляєва, 7, корп. 4 
1919 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

76.  Про передачу Фундовному В.В. в оренду земельної 
ділянки по вул. Ватутіна, 7 

1920 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

77.  Про розірвання договору оренди земельної ділянки та 
припинення права постійного користування землею 

1921 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

78.  Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(7 пунктів) 

1922 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

79.  Про надання дозволів на передачу земельних ділянок в 
суборенду (4 пункти) 

1923 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

80.  Про передачу Кіровоградській обласній організації Партії 
Регіонів в оренду земельної ділянки по                              
вул. Дзержинського, 72 

1924 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

81.  Про передачу ТОВ "Єлисеївський" в оренду земельної 
ділянки по вул. Великій Перспективній, 17-а 

1925 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

82.  Про передачу ТОВ „Фактор Енергогруп” в оренду 
земельної ділянки по вул. Тореза, 27-а 

1926 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

1927 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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84.  Про передачу ПП "Юридична фірма закон та бізнес" в 

оренду земельної ділянки по вул. Соколовській, 2-в 
1928 Управління земельних 

відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

85.  Про передачу ТОВ „ТИТАН-ПЛЮС” в оренду 
земельної ділянки по просп. Інженерів, 10-б 

1937 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

86.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 07.10.2010 № 4067 („ Про надання дозволів на 
розроблення проектів відведення земельних ділянок”)  

1929 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

87.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (6 пунктів) 

1930 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

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

1953 Фінансове управління Стецюк В.Н., 
в.о. начальника 

управління 

89.  Про введення штатних одиниць фахівців з соціальної 
роботи Кіровоградського міського центру соціальних 
служб для сім’ ї, дітей та молоді 

1949 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

90.  Про внесення змін та доповнень до Положення про 
Кіровоградський міський центр соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

1948 Міський центр 
соціальних служб для 
сім’ ї, дітей та молоді 

Краснокутський О.В., 
директор центру 

91.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 

1945 Відділ соціальної  
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

92.  Про продаж Рувінштейну Р.Л. земельної ділянки по      
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

1623 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

93.  Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній          
(у дворі будинку № 47/16) 

1946 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 
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94.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 

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

1947 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

95.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                        
вул. Дворцовій, 14 

1950 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

96.  Про надання дозволу на виготовлення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки по                             
просп. Промисловому, 5 

1951 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

97.  Про передачу КЗ „Кіровоградський академічний 
обласний український музично-драматичний театр            
ім. М.Л. Кропивницького” земельної ділянки по      
вул. Орджонікідзе, 17/19 

1952 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

98.  Про надання дозволу на передачу земельної ділянки в 
суборенду 

 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього 
природного середовища 

Пидорич В.О., 
начальник управління 

 
 
 
 
 
Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради               Л.Масло 


