
Додаток до рішення
Кіровоградської міської ради
від 14 вересня 2011 року
№ 744

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

від 11 листопада 2010  року
№ 8 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18 травня 2010 року №3545 „Про міський бюджет на 2010 рік”;

від 19 листопада 2010  року
№ 11 „Про створення тимчасової контрольної комісії Кіровоградської 

міської ради по вивченню ситуації, яка склалася в галузі охорони 
здоров"я міста”;

№ 13 „Про створення та склад робочої групи по підготовці проекту 
Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання”;

№ 17 „Про створення робочої групи по впровадженню електронної 
системи голосування “РАДА-В”;

№ 22 „Про скасування рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 05.03.2010 р. № 170 „Про делегування 
повноважень товариству з обмеженою відповідальністю 
“Кіровоградське бюро технічної інвентаризації”;

№ 24 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради
від 18 травня 2010 року № 3545 „Про міський бюджет на 2010 рік”;

№ 25 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради 
від 18 травня 2010 року № 3547 та від 13 квітня 2010 року
№ 3348”;

від 17 грудня 2010 року
№ 37 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 

Кіровограда”;
№ 38 „Про надання одноразової грошової допомоги”;
№ 39 „Про надання одноразової грошової допомоги”;
№ 40 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 43 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18 травня 2010 року № 3545 „Про міський бюджет на 2010 рік”;
№ 44 „Про перерозподіл бюджетних призначень”;
№ 45 „Про перерозподіл бюджетних призначень у межах загального 

обсягу видатків головного розпорядника бюджетних коштів”;
№ 48 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18 травня 2010 року № 3549”;
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№ 49 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 
від 18 травня 2010 року № 3550”;

№ 50 „Про затвердження Програми "Вільний доступ - ефективне  
самоврядування” на 2010 рік”;

№ 51 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 
від 13 квітня 2010 року № 3348”;

№ 57 „Про надання згоди на коригування генерального плану міста 
Кіровограда”;

№ 59 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам 
міста Кіровограда”;

№ 60 „Про передачу Чорному С.Д. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Поперечній 1-й, 4-в”;

№ 61 „Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради”;
№ 62 „Про надання ПАТ МААК "УРГА" дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул.Короленка,1-а”;

від 29 грудня 2010  року
№ 66 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 18 травня 2010 року № 3545 „Про міський бюджет на 2010 рік”;
№ 70 „Про внесення доповнень до графіка прийому виборців депутатами 

Кіровоградської міської ради шостого скликання в громадських 
приймальнях депутатів та приймальнях політичних партій, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 17.12.10 
№ 42”;

від 27 січня 2011 року
№ 73 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 78 „Про структуру, загальну чисельність та штати апарату 

Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради”;

№ 81 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 14 січня 
2011 року № 2 -187 вих – 11 на рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2010 року № 64”;

№ 121 „Про затвердження нового складу комісії по наданню допомоги 
малозабезпеченим громадянам міста Кіровограда”;

№ 122 „Про продовження виплати матеріальної допомоги за 2010 рік”;
№ 124 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 

Кіровограда”;
№ 125 „Про передачу в постійне користування земельної ділянки 

ГУ МНС України в Кіровоградській області по
пров. Курінному, 27”;

№ 126 „Про передачу об”єднаному автогосподарству медичних закладів 
земельної ділянки по вул. Покровській, 69”;
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№ 127 „Про затвердження земельної ділянки, право оренди на яку 
набувається на аукціоні”;

№ 128 „Про надання Абрамяну С.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Правди, 9, корп. 1”;

№ 129 „Про надання Акімову Є.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1”;

№ 130 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Полтавській, 81”;

№ 131 „Про надання Бордюгу О.А. та Бордюг В.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кропивницького, 7, к. 2”;

№ 132 „Про надання ФОП Борисенко Т.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції, 70”;

№ 133 „Про надання Гельфенбейну Л.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Декабристів, 7”;

№ 134 „Про надання ЗАТ „Гідросила Груп” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Героїв Сталінграда, 6/13”;

№ 135 „Про надання ЗАТ „Гідросила Груп” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня, 25”;

№ 136 „Про надання Джемизі М.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Полтавській, 35”;

№ 137 „Про надання Дешку В.Я. та Кравченко Я.А. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 22/5”;

№ 138 „Про надання ЖБК „Будівельник – 2” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кропивницького, 10”;

№ 139 „Про надання Козловській Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 34/32”;

№ 140 „Про надання Колісниченко Л.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пашутінській, 16/19”;

№ 141 „Про надання комунальному закладу „Кіровоградський обласний 
онкологічний диспансер” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гранітній, 25”;
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вул. Гранітній, 25”;
№ 142 „Про надання Кондратенку О.О. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Мурманській, 29-б”;

№ 143 „Про надання ФОП Лавровій Я.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 14”;

№ 144 „Про надання Лопатіній О.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 62”;

№ 145 „Про надання ФОП Лєбєдєвій М.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня, 40”;

№ 146 „Про надання Луцюку С.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Лінія 7-а, 
№ 32 а”;

№ 147 „Про надання Любченку В.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 174”;

№ 148 „Про надання Матвієнку Г.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Цеховому, 4”;

№ 149 „Про надання Михальченку С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пашутінській, 57”;

№ 150 „Про надання Паронян Н.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Великій 
Пермській, 20”;

№ 151 „Про надання Постному О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 12”;

№ 152 „Про надання ТОВ „Поні” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Генерала  
Родимцева, 83”;

№ 153 „Про надання Розсосі М.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Пацаєва, 10”;

№ 154 „Про надання Сатулі В.А. та Сатулі Є.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня, 26”;

№ 155 „Про надання Сергієнку С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Генерала 
Родимцева, 92-ж”;

№ 156 „Про надання Сергієнко О.Ю. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пушкіна, 77”;



5

вул. Пушкіна, 77”;
№ 157 „Про надання ТОВ „Укржитлопромбуд” дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по            
вул. Кірова, 45/39”;

№ 158 „Про надання ПП „Унісбуд” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                             
вул. Соколівській, 2-б”;

№ 159 „Про надання Чайці В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                    
вул. Космонавта  Попова, 20, корп. 1”;

№ 160 „Про надання ПП „ЧАЙКА ТРАНС” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Леваневського, 2-б”;

№ 161 „Про надання ФОП Шаровій В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Декабристів, 4”;

№ 162 „Про надання Шияну В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Червоногрардійській, 44”;

№ 163 „Про надання Шияну В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
просп. Комуністичному, 7”;

№ 164 „Про надання ФОП Щербі О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Добровольського, 2-в”;

№ 165 „Про надання ВАТ „ПРОГРЕС” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Набережній, 9”;

№ 166 „Про надання ПрАТ „Смак” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Пашутінській, 54/55”;

№ 167 „Про надання ПАТ „Ерсте банк” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала 
Конєва, 1-а”;

№ 168 „Про надання ТОВ „Юрфакторинг Сервіс” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок”;

№ 170 „Про передачу Батраку С.М. в оренду земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 88/66”;

№ 171 „Про передачу ТОВ „Вікторія – Феліз” в оренду земельної ділянки 
по вул. Виставочній, 2”;

№ 172 „Про передачу Іожиці В.І. в оренду земельної ділянки по              
вул. Кропивницького, 189-а”;

№ 174 „Про передачу ФОП Кравченко І.В. в оренду земельної ділянки по 
просп. Університетському, 23, корп.1”;

№ 176 „Про передачу Мартиновій Л.М. в оренду земельної ділянки по 
просп. Комуністичному, 7”;
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просп. Комуністичному, 7”;
№ 177 „Про передачу Міську О.Л. в оренду земельної ділянки по 

вул. Заміській, 4”;
№ 179 „Про передачу Підлубній Л.О. в оренду земельної ділянки по 

вул. Генерала Родимцева, 106”;
№ 181 „Про передачу Фрізі – Ханілевич Н.Г. в оренду земельної ділянки 

по пров. Фортечному, 19”;
№ 182 „Про передачу ТОВ „ХІМРЕЗЕРВ – 2010” в оренду земельної 

ділянки по вул. Валентини Терешкової, 209”;
№ 183 „Про припинення договору оренди земельної ділянки по                  

вул. Карла Маркса, 16/9 (ВАТ по виробництву 
сільськогосподарської техніки „Червона зірка”)”;

№ 184 „Про припинення ВАТ „ГІДРОСИЛА” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Енергетиків, 20 – а”;

№ 187 „Про продаж ФОП Маломуж В.І. земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 85/6”;

від 24 лютого 2011 року
№ 190 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 193 „Про внесення змін та доповнень до Графіка прийому виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради шостого скликання в 
громадських приймальнях депутатів та приймальнях політичних 
партій, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 
від 17.12.10 № 42”;

№ 194 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”;

№ 196 „Про звільнення на 2011 рік від сплати державного мита (судового 
збору) в частині, що зараховується до місцевого бюджету”;

№ 232 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
магазину по вул. Московській, 16-а  м. Кіровоград фізичній особі –
підприємцю Кочерженко Олені Вікторівні”;

№ 233 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
складу автозапчастин та адмінбудівлі по вул. Сухомлинського      
м. Кіровоград, Сабадиру Борису Михайловичу”;

№ 234 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
комплексу гаражів по вул. Дзержинського (біля будинку № 19) 
м. Кіровоград Прісячу Юрію Миколайовичу”;

№ 235 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
адміністративно–комерційного комплексу по вул. Київській, 19 
м. Кіровоград Райляну Андрію Валерійовичу”;

№ 237 „Про передачу у постійне користування земельної ділянки по 
вул. Дзержинського, 74/42”;

№ 238 „Про надання Добрянському І.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. В’ячеслава Чорновола, 30”;
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№ 239 „Про надання Кожухару С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Омській, 1/48”;

№ 240 „Про надання Пономарьовій М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кавказькій, 16/15”;

№ 241 „Про надання Терзовій Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Заміській, 1”;

№ 242 „Про надання Ткаченко Н.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Кірова, 1”;

№ 243 „Про надання ТОВ „АВ і Ко” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Куйбишева, 1-є”;

№ 244 „Про надання ЗАТ „АгроДар” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Авіаційній, 68”;

№ 245 „Про надання Головному управлінню Державного казначейства 
України у Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 31”;

№ 247 „Про поновлення ФОП Баркар С.Б. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Генерала Жадова (біля будинку № 27)”;

№ 248 „Про поновлення ФОП Баркару О.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції, 18”;

№ 250 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”;
№ 252 „Про передачу Баркару О.М. в оренду земельної ділянки по 

вул. Героїв Сталінграда, 3-а”;
№ 255 „Про передачу Руденку Д.П. в оренду земельної ділянки по 

вул. Шевченка, 29/29”;
№ 259 „Про передачу ТОВ „АР ЕССЕТ” в оренду земельних ділянок”;
№ 260 „Про передачу Кіровоградській обласній організації фізкультурно-

спортивного товариства „Динамо” України в оренду земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 41/15”;

№ 261 „Про передачу ПАТ „КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ” в оренду 
земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 205”;

№ 262 „Про передачу ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань” в оренду земельної 
ділянки по вул. Дзержинського, 23”;

№ 263 „Про відмову у поновленні ТОВ ТРВК „Новий день” договору 
оренди земельної ділянки по вул. Шевченка (біля магазину 
„Рубін”)”;

№ 264 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
16.02.10 № 3074”;

№ 265 „Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 30.10.97 № 891”;
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Кіровоградської міської ради від 30.10.97 № 891”;
№ 266 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

22.07.10 № 3629”;
№ 267 „Про передачу Бойко С.М. у власність земельної ділянки по 

вул. Полтавській, 57”;
№ 268 „Про передачу Смірновій Г.Ф. у власність земельної ділянки по 

вул. Преображенській (у дворі житлового будинку № 6)”;
№ 269 „Про надання Аракеляну Г.Д. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Перемоги, 18”;

№ 270 „Про надання ФОП Бардишевій Т.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Олександрійській, 81-а”;

№ 271 „Про надання Білан Т.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Шевченка, 25”;

№ 272 „Про надання Дубовому О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
по пров. Крутому, 18/3”;

№ 273 „Про надання ФОП Ковальовій О.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 107”;

№ 274 „Про надання Кононенку О.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Жовтневої революції, 31-а”;

№ 275 „Про надання Поповіцькому Г.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Добровольського, 2”;

№ 276 „Про надання Руденко О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                
вул. Пашутінській, 31”;

№ 277 „Про надання Саловій І.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                       
просп. Комуністичному, 14/6”;

№ 278 „Про надання Селіверстову А.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 25”;

№ 279 „Про надання Серватюк Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Преображенській, 3–а”;

№ 280 „Про надання Новіцькому С.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Покровській, 50”;

№ 281 „Про надання ФОП Федоренко Т.Л. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1”;
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вул. Генерала Жадова, 23, корп. 1”;
№ 282 „Про надання ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань” дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Поповича, 7-б”;

№ 283 „Про надання ВАТ по виробництву сільськогосподарської техніки 
„Червона зірка” дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по  вул. Київській, 2”;

№ 284 „Про надання СП „ОМЕГА ПЛЮС” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Карла Маркса, 22/5”;

№ 285 „Про поновлення ФОП Бевз Г.Г. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Гоголя, 85/6”;

№ 286 „Про поновлення договорів оренди земельних ділянок”;
№ 288 „Про передачу Смелянцеву С.С. в оренду земельної ділянки по 

вул. Космонавта Попова, 26, корп.1”;
№ 289 „Про передачу ФОП Федоровій О.В. в оренду земельної ділянки по 

вул. Поповича, 7-в”;
№ 291 „Про передачу Юрченку О.І. та Череднику С.В. в оренду земельної 

ділянки по вул. Зінченка, 2-а”;
№ 292 „Про передачу Ярошенку Ю.Г. та Порошиній В.О. в оренду 

земельних ділянок по вул. Нижній П’ятихатській, 5”;
№ 295 „Про надання Неменовій Т.М. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Леніна, 46”;

№ 296 „Про надання ТОВ фірмі „ЕКСІМСЕРВІС” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведеної земельної 
ділянки по вул. Набережній, 11”;

№ 298 „Про виготовлення експертних грошових оцінок”;
№ 299 „Про передачу „МААК ”УРГА” в оренду земельних ділянок по

вул. Короленка, 1-а”;
№ 300 „Про передачу у власність земельної ділянки  Степаненко Н.Я.”;
№ 301 „Про попереднє погодження місця розміщення малих 

архітектурних форм суб’єкту господарювання  
ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань”;

від 29 березня 2011 року
№ 303 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 304 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Шаповалової В.Ф.”;
№ 308 „Про звіт щодо проведення аудиту діяльності управління 

капітального будівництва Кіровоградської міської ради за період 
з 1 березня 2006 року по 31 жовтня 2010 року”;

№ 311 „Про звіт щодо результатів проведення аудиту фінансово –
господарської діяльності та інвентаризації майна житлово –
комунальних підприємств міста за період з 1 січня 2006 року по
31 жовтня 2010 року”;
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31 жовтня 2010 року”;
№ 314 „Про внесення змін до додатків 2, 3, 5 до рішення Кіровоградської 

міської ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський бюджет 
на 2011 рік”;

№ 317 „Про затвердження Порядку функціонування місць поховань на 
території міста Кіровограда”;

№ 323 „Про продаж ФОП Шипунову А.С. земельної ділянки по                          
вул. Пашутінській, 44/72”;

№ 324 „Про продаж ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань” земельних ділянок”;
№ 326 „Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Пашутінській, 57 Шарпінському А.А.”;
№ 327 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 

Кіровограда”;
№ 328 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 

Кіровограда”;
№ 329 „Про передачу Багіровій І.О. у власність (шляхом зміни цільового 

призначення частини земельної ділянки) земельної ділянки по 
вул. Піонерській, 48”;

№ 330 „Про передачу Заворотній О.М. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Полтавській, 22 (гараж № 2)”;

№ 331 „Про передачу земельної ділянки по вул. Ватутіна, 46”;
№ 332 „Про передачу Корнієнку М.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 22  (гараж № 3)”;
№ 333 „Про передачу Ліфенко С.С. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля житлового будинку № 22)”;
№ 334 „Про передачу Молчанову М.І. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Генерала Родимцева, 72-б”;
№ 335 „Про передачу Погрібній О.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Десантників, 12”;
№ 336 „Про передачу Розгачову Я.О. у власність земельної ділянки по 

вул. Карла Маркса (біля будинку №23/13)”;
№ 337 „Про передачу Сербіну І.О. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Башкирській, 3-д”;
№ 338 „Про передачу Третьякову Г.В. безоплатно у власність земельної 

ділянки по вул. Полтавській, 22 (гараж № 4; № 5)”;
№ 339 „Про передачу у постійне користування земельної ділянки по 

вул. Дніпровській, 62 (на розі вулиць Київської та Валентини 
Терешкової)”;

№ 340 „Про передачу Кіровоградському юридичному інституту 
Харківського національного університету внутрішніх справ у 
постійне користування земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 1”;

№ 341 „Про вилучення земельних ділянок у ЗАТ „Видавничий дім 
„Кіровоградська правда”;

№ 342 „Про надання Андрейченку Ю.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Криворізькій, 51”;
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землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Криворізькій, 51”;

№ 343 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Шевченка, 52/31”;

№ 344 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Бєляєва, 8”;

№ 345 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Волкова, 26, корп. 1”;

№ 346 „Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Маршала 
Конєва, 13, корп. 2”;

№ 347 „Про надання ФОП Вараві А.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Нейгауза, 23”;

№ 348 „Про надання Вербовій І.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
вул. Космонавта Попова, 20, корп. 2”;

№ 349 „Про надання ФОП Волковій С.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Набережній, 9”;

№ 350 „Про надання Волошиній Т.Ф. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Марії 
Ульянової, 7”;

№ 351 „Про надання Гавриш Ю.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Брянській, 1”;

№ 352 „Про надання Гельфенбейну Л.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тимірязєва, 57”;

№ 353 „Про надання Гельфенбейну Л.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Тимірязєва, 66/44”;

№ 354 „Про надання Гнатко С.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пушкіна, 65”;

№ 355 „Про надання Губському А.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Архангельському, 2-а”;

№ 356 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Гоголя, 91/46”;

№ 357 „Про надання Димурі Т.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пацаєва, 10”;
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вул. Пацаєва, 10”;
№ 358 „Про надання Закаблуковському С.О. дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Нижній П’ятихатській, 5”;

№ 359 „Про надання Іванову В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                      
просп. Правди, 2-г”;

№ 360 „Про надання ФОП Ілясову О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Леніна, 16/7”;

№ 361 „Про надання Клименку В.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Микитенка, 32”;

№ 362 „Про надання Клуєвій З.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
туп. Дагестанському, 7”;

№ 363 „Про надання Кривошей Т.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Північній, 2-а”;

№ 364 „Про надання Крикуненко А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Академіка 
Корольова, 28”;

№ 365 „Про надання ФОП Куряті І.Й. дозволу на розроблення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Цеховому, 3-б”;

№ 366 „Про надання ФОП Літвіненку С.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Пацаєва, 21”;

№ 367 „Про надання Мельнику А.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пальміро 
Тольятті, 62-б”;

№ 368 „Про надання Мельнику В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 26-а”;

№ 369 „Про надання Мельник Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
вул. Добролюбова, 6”;

№ 370 „Про надання Мілющенко Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 76”;

№ 371 „Про надання Мотлух Л.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                        
пров. Криничуватому, 8”;

№ 372 „Про надання Муравській О.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 162”;
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вул. Валентини Терешкової, 162”;
№ 373 „Про надання Нікітіній Н.П. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                         
пров. Новоселівському, 3-а”;

№ 374 „Про надання ФОП Нудельману А.А. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Героїв Сталінграда, 3/163”;

№ 375 „Про надання Оніпченку В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Гоголя, 88/66”;

№ 376 „Про надання Оріщенко Г.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Прирічній, 66-а”;

№ 377 „Про надання Панєву О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                          
вул. Першотравневій, 56”;

№ 378 „Про надання Писарєвій І.Є. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                     
просп. Інженерів, 11-б”;

№ 379 „Про надання Перкіній Л.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                            
вул. Волкова, 11, корп. 1”;

№ 380 „Про надання Роман Г.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                 
просп. Правди, 5”;

№ 381 „Про надання Рувінштейн О.С дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 27”;

№ 382 „Про надання Саленку М.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Івана 
Богуна, 76”;

№ 383 „Про надання Ситнику В.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Садовій, 61”;

№ 384 „Про надання Слинченку О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Габдрахманова, 33/6”;

№ 385 „Про надання Стадніковій Т.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Урицького, 16”;

№ 386 „Про надання ФОП Стеблині В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Богдана 
Хмельницького, 35”;

№ 387 „Про надання ФОП Стенчиковій О.Ю. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Карла Маркса, 36”;
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вул. Карла Маркса, 36”;
№ 388 „Про надання Смірновій Г.А. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Великій 
Пермській, 80”;

№ 389 „Про надання Токареву К.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тимірязєва, 64”;

№ 390 „Про надання ФОП Філіпповій І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Космонавта Попова, 26, корп. 1”;

№ 391 „Про надання Хмаровій Л.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Делегатській, 48-а”;

№ 392 „Про надання ФОП Чіпіжку В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 19”;

№ 393 „Про надання Чернобублику В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по проїзду
Петровського, 36”;

№ 394 „Про надання Шилу О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                  
пров. Гранітному, 41”;

№ 395 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок”;

№ 396 „Про надання Головному управлінню юстиції у Кіровоградській 
області дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по  вул. Леніна, 6/7”;

№ 397 „Про надання ВАТ „ПМК-37” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок”;

№ 398 „Про надання ПП „Ельба-Інвест” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
просп. Перемоги, 18”;

№ 399 „Про надання ПрАТ „Книжковий світ” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Набережній, 11”;

№ 400 „Про надання ТОВ „Ріелтістар” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Глинки, 2”;

№ 401 „Про надання ПП ПВФ „Ацинус” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11-в”;

№ 402 „Про надання товариству автолюбителів „Дружба” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова, 24-а”;

№ 403 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок”;
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проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок”;
№ 404 „Про надання Кіровоградському обласному бюро медико –

соціальної експертизи дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Бєляєва, 5, корп. 3”;

№ 405 „Про надання управлінню Служби безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Леніна (у 
дворі будинку № 10)”;

№ 406 „Про надання закритому акціонерному товариству „Торгівельне 
підприємство „БУДМАТЕРІАЛИ” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Яновського, 106”;

№ 407 „Про надання Очеретнюк О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Далекосхідній, 109/173”;

№ 408 „Про надання ТОВ „Єлисеївський” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11, корп. 1”;

№ 409 „Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на 
які набувається на аукціоні”;

№ 418 „Про поновлення ФОП Платоновій Р.П. договору оренди земельної 
ділянки по просп. Правди, 2-в”;

№ 421 „Про поновлення ПВКФ „АЛПА” договору оренди земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля АТС № 5)”;

від 31 березня 2011 року
№ 424 „Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Осетрова Г.І.”;
№ 429 „Про передачу Деревянку В.О. в оренду земельної ділянки по 

вул. Леніна, 66”;
№ 430 „Про передачу Капку В.С. та Капко Г.Л. в оренду земельної 

ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 21”;
№ 431 „Про передачу Катериничу Є.О. в оренду земельної ділянки по 

вул. Нейгауза, 23-а”;
№ 435 „Про передачу Спіріній Т.І. в оренду земельної ділянки по 

вул. Карла Маркса, 1-б”;
№ 436 „Про передачу Шаповаловій Л.Ф. в оренду земельної ділянки по 

вул. Карла Маркса, 32/11”;
№ 437 „Про передачу Юрченку О.І. та Череднику С.В. в оренду 

земельних ділянок по вул. Карла Маркса, 39/63”;
№ 440 „Про передачу в оренду земельної ділянки НВФ „Кіт-Консалтінг” 

ТОВ по вул. Генерала Родимцева, 87-г”;
№ 441 „Про припинення Кравченку А.М. договору оренди земельної 

ділянки по просп. Винниченка”;
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№ 442 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 
народних депутатів виконавчого комітету”;

№ 443 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
19.11.09 № 2842”;

№ 444 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
17.12.09 № 2956”;

№ 445 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
15.04.10 № 3426”;

№ 446 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
15.04.10 № 3429”;

№ 447 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
07.09.10 № 3823”;

№ 448 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
07.10.10 № 4052 (Козлюк)”;

№ 449 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
08.12.05 № 1590”;

№ 450 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
09.07.09 № 2232”;

№ 451 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
09.07.09 № 2259”;

№ 452 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
21.09.10 № 3995”;

№ 453 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
19.10.10 № 4102 та № 4106”;

№ 454 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
24.02.11 № 292”;

№ 455 „Про організацію та проведення земельних торгів у  
м. Кіровограді”;

№ 456 „Про передачу Холодовському М.І. та Холодовській М.А. у 
власність земельної ділянки по вул. Новгородській, 34”;

від 28 квітня 2011 року
№ 458 „Про надання одноразової грошової допомоги”;
№ 459 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 461 „Про надання одноразової грошової допомоги”;
№ 469 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2011 року № 95”;
№ 471 „Про упорядкування розміщення позамагазинних об’єктів 

торгівлі”;
№ 473 „Про затвердження Комплексної програми внесення змін до 

генерального плану міста Кіровограда (коригування генерального 
плану міста Кіровограда), розроблення картографічних матеріалів 
масштабу 1:5000 в цифровій і графічній формі, плану зонування 
території міста Кіровограда та детального плану території міста 
Кіровограда (першочерговість розроблення плану червоних ліній 
магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 
транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення 
архітектурно – планувальних рішень)”;
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магістральних вулиць міста Кіровограда та планування 
транспортних вузлів з розв’язкою руху в двох рівнях, визначення 
архітектурно – планувальних рішень)”;

№ 474 „Про попереднє погодження місця розміщення малої архітектурної 
форми суб’єкту господарювання (Миргородський М.Г.)”;

№ 475 „Про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми 
суб’єкту господарювання (Пилипець І.С.)”;

№ 476 „Про надання дозволу на розміщення малих архітектурних форм 
суб’єктам господарювання (Мякішев Д.С., Ткаченко М.В.)”;

№ 477 „Про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми 
суб’єкту господарювання (Ляхова Є.Ф.)”;

№ 478 „Про попереднє погодження місця розміщення комплексу малих 
архітектурних форм (ТОВ „ХХІ- ВІК”)”;

№ 479 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
АГЗП на існуючій АЗС по вул. Московській, 179 в м. Кіровограді 
ВАТ „УКРНАФТА”;

№ 483 „Про зміну найменування дитячого будинку інтернатного типу 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області „Наш дім” та 
затвердження Статуту закладу у новій редакції”;

№ 485 „Про надання грошової допомоги на лікування Герою 
Соціалістичної Праці Кошурку О.О.”;

№ 486 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”;

№ 487 „Про підготовку звернення Кіровоградської міської ради до 
Верховної Ради України стосовно вирішення соціальних проблем 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

№ 488 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 21.04.11 
№ 2-2465 вих – 11 на рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 07.04.11 № 328”;

№ 489 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 21.04.11 
№ 2-2466 вих – 11 на рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 07.04.11 № 329”;

№ 490 „Про розгляд протесту прокурора м. Кіровограда від 26.04.11 
№ 2-2544 вих – 11 на п.9 рішення Кіровоградської міської ради 
від 02.07.09 № 2161”;

№ 491 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
організації і встановлення меж території природно – заповідного 
фонду місцевого значення в районі вул. Лісопаркової”;

№ 492 „Про передачу Врадію В.О. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Омській, 7”;

№ 493 „Про передачу Гордієнко Л.І. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. П’ятирічки 1-ї, 19-а”;

№ 494 „Про передачу Яринічу В.І. у власність земельної ділянки по 
вул. 50 років Жовтня, 24-д”;

№ 495 „Про передачу Левченко Е.Б. у власність земельної ділянки по 
вул. Філатова, 40”;
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вул. Філатова, 40”;
№ 496 „Про передачу Квасову В.І. земельної ділянки по вул. Єгорова  

(біля будинку № 17)”;
№ 497 „Про передачу земельної ділянки Недзельському О.П. у власність 

(шляхом зміни цільового призначення частини земельної ділянки) 
по вул. Валентини Терешкової, 130/51”;

№ 498 „Про передачу Постолюку В.В. безоплатно у власність земельних 
ділянок по пров. Верхньовеселому (напроти будинку № 36-а)”;

№ 499 „Про передачу Черновол С.В. у власність земельної ділянки по 
вул. Народній, 65”;

№ 500 „Про передачу Погорєловій Є.О. у власність земельної ділянки по 
вул. Козакова, 9”;

№ 501 „Про передачу Шуригіну С.Є. у власність земельної ділянки по 
пров. Короленка, 14”;

№ 502 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам міста 
Кіровограда”;

№ 503 „Про передачу Горбаню Ю.Є. у власність земельної ділянки по 
вул. Шатила (напроти будинку № 12)”;

№ 504 „Про передачу Ткаченко Н.В. безоплатно у власність земельних 
ділянок по пров. Гаубичному, 6-а”;

№ 505 „Про передачу у власність Насипайку О.І. земельної ділянки по
вул. Київській, 54”;

№ 507 „Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки на розі вул. Фрунзе та пров. Училищного”;

№ 508 „Про надання Старостіну Ю.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Дагестанському, 17”;

№ 509 „Про надання ТОВ „АР ЕССЕТ” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по
вул. Шевченка, 26”;

№ 510 „Про надання Шутці В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  
вул. Острівській, 2”;

№ 511 „Про надання Соколовій М.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 10”;

№ 512 „Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Валентини Терешкової, 106/25”;

№ 513 „Про надання Костенко О.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
по вул. Карла Маркса, 4”;

№ 514 „Про надання Шеремету С.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля будинку № 38) безоплатно у власність”;
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№ 515 „Про надання Науменку В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по  вул. Лінія 10-а 
(біля будинку № 46) безоплатно у власність”;

№ 516 „Про надання Курці М.З. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (біля житлового будинку № 38)”;

№ 517 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12) 
безоплатно у власність”;

№ 518 „Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Шатила (біля будинку № 12) 
безоплатно у власність”;

№ 519 „Про надання Пирку В.І. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Харківському, 9”;

№ 520 „Про надання ФОП Заболотній В.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Волкова, 11, корп. 1”;

№ 521 „Про надання Хажевському А.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Луганській (біля будинку № 1)”;

№ 522 „Про надання Управлінню Міністерства Внутрішніх Справ 
України в Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Тобілевича, 32”;

№ 523 „Про надання пологовому будинку № 2 ім. „Святої Анни” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Щорса, 1”;

№ 524 „Про надання ФОП Овдій Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 42”;

№ 525 „Про надання Рувінштейну Р.Л. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. 50 років 
Жовтня, 27”;

№ 526 „Про надання Поліщук Н.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 36”;

№ 527 „Про надання Савеленку В.Т. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
по вул. Глиняній, 2”;

№ 528 „Про надання ПП „АГРОТЕХІНВЕСТ ЮГ” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Валентини Терешкової, 166-а”;

№ 529 „Про надання автогаражному кооперативу „Авіатор – 2” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Леваневського, 1-е”;
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ділянки по вул. Леваневського, 1-е”;
№ 530 „Про надання Кіровоградському міському протитуберкульозному 

диспансеру дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 18/29”;

№ 531 „Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди на 
які набувається на аукціоні”;

№ 534 „Про припинення Бондаренко В.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 34/32”;

№ 538 „Про передачу ТОВ фірмі „ЕКСІМСЕРВІС” в оренду земельної 
ділянки по вул. Набережній, 11”;

№ 539 „Про передачу Коцці Марціо в оренду земельної ділянки по 
вул. Зої Космодем’янської, 11”;

№ 540 „Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду земельних 
ділянок”;

№ 541 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
06.11.08 № 1470”;

№ 542 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
08.12.05 № 1590”;

№ 543 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
11.03.1998 року № 213”;

№ 544 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
24.02.11 № 236”;

№ 545 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
21.09.10 № 3915”;

№ 546 „Про передачу ВАТ „КЗБМ № 1” в оренду земельної ділянки по 
вул. Аджамській („Веселівське родовище”)”;

№ 547 „Про надання Бєловій О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля будинку № 40)”;

№ 548 „Про надання Ходикіній Л.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля будинку № 40)”;

№ 549 „Про надання Остроушко А.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля будинку № 40)”;

№ 550 „Про надання Петрікеєву О.Д. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Єгорова 
(біля будинку № 40)”;

№ 551 „Про надання ДЛАУ дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по вул. Короленка, 1-а”;

№ 552 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні”;
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від 31 травня 2011 року
№ 554 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 558 „Про внесення змін та доповнень до Графіка прийому виборців 

депутатами Кіровоградської міської ради шостого скликання в 
громадських приймальнях депутатів та приймальнях політичних 
партій, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради 
від 17.12.10 № 42”;

№ 566 „Про перерозподіл бюджетних призначень”;
№ 567 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2011 року № 103”;
№ 568 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2011 року № 100”;
№ 569 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради 

від 27 січня 2011 року № 102”;
№ 573 „Про продовження терміну дії договору оренди на приміщення по 

пров. Фортечному, 19”;
№ 576 „Про видачу свідоцтва на майновий пай”;
№ 577 „Про видачу свідоцтв на майнові паї”;
№ 578 „Про попереднє погодження місця розміщення малої архітектурної 

форми суб’єкту господарювання (Кіровоградська обласна 
філармонія)”;

№ 579 „Про попереднє погодження місця розміщення малих
архітектурних форм суб’єкту господарювання 
ТДВ „М’ясокомбінат „Ятрань”;

№ 581 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 
торгівельно-побутового об’єкту по просп. Університетському біля 
будинку № 25 в м. Кіровограді фізичній особі-підприємцю 
Кравченко Сніжані Миколаївні”;

№ 582 „Про затвердження містобудівного обґрунтування реконструкції 
житлового будинку під молитовний будинок та розміщення 
будинку священика по пров. Водяному, 7/88 у м. Кіровограді 
релігійній громаді християн віри Євангельської „Жива Надія”;

№ 583 „Про визнання рішень такими, що втратили чинність”;
№ 584 „Про затвердження містобудівного обґрунтування розміщення 

котельні на відходах деревини для Кіровоградської обласної 
психіатричної лікарні по вул. Металургів, 2-а, смт. Нове 
Кіровського району  м. Кіровограда”;

№ 585 „Про розгляд протесту Кіровоградського міжрайонного 
природоохоронного прокурора від 27.04.11 № 2-457 вих-11”;

№ 586 „Про надання одноразової грошової допомоги громадянам міста 
Кіровограда”;

№ 588 „Про надання дозволу на розміщення комплексу малих 
архітектурних форм суб’єкту господарювання (ТОВ „ХХІ-ВІК”)”;

№ 590 „Про передачу Бойко І.М. та Гой В.Ф. безоплатно у власність 
земельних ділянок”;
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№ 591 „Про передачу Лаврінову В.А. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса (біля житлового будинку № 9)”;

№ 592 „Про передачу Магалову М.А. у власність земельної ділянки по
вул. Зої Космодем’янської, 2”;

№ 593 „Про передачу Максюті А.В. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Грушевського”;

№ 594 „Про передачу Поліщуку С.Ф. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева (біля житлового 
будинку № 72-в)”;

№ 595 „Про передачу Скороход Т.В. земельної ділянки по    
вул. Українській, 52”;

№ 596 „Про передачу Урсолу М.Д. безоплатно у власність земельної 
ділянки по вул. Нахімова, 35/26”;

№ 597 „Про надання Бондарєвій О.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Мотокросному, 49”;

№ 598 „Про надання Гордовій Н.М. та Гордовій Е.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Зарічній, 47”;

№ 599 „Про надання Дорошенку С.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Зарічній, 41”;

№ 600 „Про надання Дяченко Д.Г. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                           
вул. Комарова, 103”;

№ 601 „Про надання Дяченко Н.П. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Керченській, 73”;

№ 602 „Про надання Замші Н.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
пров. Гайдамацькому, 8”;

№ 603 „Про надання Запсенку В.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Яновського, 155”;

№ 604 „Про надання Калатуру М.О. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                        
вул. Зарічній, 45”;

№ 605 „Про надання Кнюкштейнє Г.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Філатова, 49”;

№ 606 „Про надання Котельнік Г.Г. та Котельніку П.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Зарічній, 43”;

№ 607 „Про надання Кукурузі Т.І. та Галушко С.І. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Ушакова, 24/33”;
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ділянки по вул. Ушакова, 24/33”;
№ 608 „Про надання Манзюк Н.Л. дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок по                            
вул. Зарічній, 39”;

№ 609 „Про надання Новицькому В.Я. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Карла Маркса (у дворі будинку № 11/11)”;

№ 610 „Про надання Пархоменко Р.В. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
вул. Зарічній, 37”;

№ 611 „Про надання Пшеничній О.М. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Калініна, 9-г”;

№ 612 „Про надання Санжарі В.М., Капусті О.П. та  Павличенко О.П. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по  вул. Ризькій, 3”;

№ 613 „Про надання Шевченко Т.А. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Герцена, 8-б”;

№ 614 „Про надання Яригіній Л.С. дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Пацаєва 
(біля огорожі тролейбусного парку)”;

№ 615 „Про надання ТОВ „Кіровоградвторма” виробничо – заготівельній 
фірмі дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 178”;

№ 616 „Про поновлення Желудченку С.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. Жовтневої революції (біля будинку № 27)”;

№ 617 „Про поновлення Желудченку С.М. договору оренди земельної 
ділянки по вул. 50 років Жовтня (біля будинку № 40)”;

№ 618 „Про припинення ПП Таранусі Л.І. договору оренди земельної 
ділянки на розі вулиць Орджонікідзе та Дзержинського”;

№ 619 „Про передачу Управлінню Служби Безпеки України в 
Кіровоградській області у постійне користування земельної 
ділянки по вул. Леніна (у дворі будинку № 10)”;

№ 620 „Про передачу Управлінню Служби Безпеки України в 
Кіровоградській області дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по   вул. Маршала 
Конєва, 29”;

№ 621 „Про передачу Михайловій О.А. у власність земельної ділянки по 
пров. Козацькому”.

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


