
             ЗАТВЕРДЖЕНО 
             рішенням Кіровоградської міської ради 
             від 27 жовтня 2011 року  № 851 
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
десятої 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 персонального складу 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
шостого скликання 

900 Загальний відділ Саінсус О.Д., 
міський голова 

3.  Про збільшення бюджетних призначень на оплату 
праці з нарахуваннями 

897 Управління охорони 
здоров’я 

Макарук О.О., 
начальник управління 

4.  Про перерозподіл видатків бюджету розвитку в розрізі 
об’єктів управління капітального будівництва 

912 Управління капітального 
будівництва 

Ксеніч В.М., 
начальник управління 

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

957 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
6.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2011 року № 99 („ Про затвердження 
Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в м. Кіровограді на 2011 рік”)  

958 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
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7.  Про незастосування до Кіровоградського 
комунального підприємства по утриманню шляхів 
положень Закону України „Про відновлення 
платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом” 

956 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

8.  Про внесення змін до складу комісії з припинення 
комунального підприємства „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство 
Кіровоградської міської ради” 

1042 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 

9.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 29 грудня 2010 року № 67 „Про міський 
бюджет на 2011 рік” 

960 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

10.  Про затвердження Положення про цільовий Фонд 
розвитку та благоустрою міста Кіровограда 

967 Фінансове управління Бочкова Л.Т., 
начальник управління 

11.  Про неутворення районних у місті Кіровограді рад 959 Депутатська фракція 
Партії регіонів у 

Кіровоградській міській 
раді 

Тітов Ю.О., 
депутат Кіровоградської 

міської ради 

12.  Про перейменування вул. Карла Маркса, вул. Леніна,                            
вул. Володарського та вул. Поперечної 2-ї 

906 Депутатська фракція 
Партії регіонів у 

Кіровоградській міській 
раді 

Тітов Ю.О., 
депутат Кіровоградської 

міської ради 

13.  Про створення комунального підприємства 
„Кіровоград Земпроект” Кіровоградської міської ради” 
та затвердження його Статуту 

910 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника управління 

14.  Про надання одноразової грошової допомоги 
громадянам міста Кіровограда 
 

1041 Відділ соціальної 
підтримки населення 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу 

15.  Про доповнення плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2011 рік 

898 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 
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16.  Про внесення змін та доповнень до Основних заходів по 
реалізації Програми розвитку малого підприємництва у м. 
Кіровограді на 2011-2012 роки, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради від 27 січня 2011 № 114 

885 Управління економіки Осауленко О.О., 
начальник управління 

17.  Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27 січня 2011 року № 92 („ Про затвердження 
Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 
наслідків на 2010 рік”)  

881 Управління з питань 
надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту 

населення 

Коваленко С.М., 
начальник управління 

18.  Про стан виконання Програми правової освіти 
населення  м. Кіровограда на 2011-2015 роки 

968 Юридичний відділ Колюка О.С., 
начальник  відділу 

19.  Про розгляд протесту в.о. прокурора м. Кіровограда         
від 17.12.10 № 5-4898 вих-10 на рішення Кіровоградської 
міської ради № 400 від 25.12.07 „Про застосування 
Методики розрахунку і порядку використання плати за 
оренду Державного і комунального майна” 

899 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління  

20.  Про надання згоди на безкоштовне прийняття до 
комунальної власності територіальної громади           
м. Кіровограда вартості виконаних робіт по 
реконструкції фасадних газопроводів 

905 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління  

21.  Про прийняття до комунальної власності (вартості 
виготовлення та встановлення дитячого ігрового обладнання 
та малих архітектурних форм) 

1046 Головне управління 
житлово-комунального 

господарства 

Головченко О.О., 
начальник Головного 

управління 
22.  Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 

ради від 27 січня 2011 року № 78, від 24 лютого       
2011 року № 223 („ Про структуру, загальну чисельність та 
штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради”,                          
„ Про затвердження Положення про відділ ведення обліку житла 
Кіровоградської міської ради”)  

904 Відділ ведення обліку 
житла 

Пількін В.А., 
начальник 
відділу 

23.  Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської 
міської ради від 31 травня 2011 року № 589             
(„ Про заборону руху автомобільного транспорту”)  

908 Управління розвитку 
транспорту та зв’язку 

Гонтарь О.А., 
начальник управління 
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24.  Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
виконкому Кіровоградської міської ради від 22 грудня 
2008 року № 2083 („ Про затвердження акта державної 
приймальної комісії про прийняття в експлуатацію 20-
квартирної частини 40-квартирного житлового будинку по       
вул. Академіка Корольова, 9-а (ІІ черга)”  

909 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

25.  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. 

895 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

26.  Про надання дозволу на розміщення тимчасової 
споруди торговельного призначення суб’єкту 
господарювання (Миргородський М.Г.) /по вул. Кільцевій 
(кінцева зупинка маршруту № 103)/ 

907 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

27.  Про попереднє погодження місця розміщення 
тимчасових споруд торговельного призначення 
суб’єкту господарювання (ПП „Отінум”) /по вул. Поповича 
(зупинка „ Залізничний вокзал” у напрямку до центру міста),          
вул. Космонавта Попова (зупинка напроти ринку „Престиж”)/  

911 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

28.  Про надання дозволу на розміщення тимчасових 
споруд торговельного призначення суб’єкту 
господарювання (Кутулупенко О.М. по вул. Преображенській 
(біля будинку № 107 в напрямку до центру міста), вул. Генерала 
Родимцева (напроти перукарні в напрямку до центру міста); 
Качаненко Н.В. по вул. Генерала Родимцева (біля будинку № 81-а в 
напрямку до центру міста), вул. Генерала Родимцева (біля перукарні 
в напрямку з центру міста) 

961 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

29.  Про надання дозволу на розміщення тимчасової 
споруди торговельного призначення суб’єкту 
господарювання Котовій Ю.В. (по вул. Садовій (зупинка 
біля в’ їзду на територію парку Перемоги) 

962 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  
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30.  Про надання дозволу на розміщення тимчасових 
споруд торговельного призначення суб’єкту 
господарювання ТОВ „Соколівський м’ясокомбінат 
„Українські ковбаси” (по вул. Космонавта Попова (біля КРЕП      
№ 10), вул. Жовтневої революції (біля магазину „ АТБ”), вул. Пацаєва 
(біля житлового будинку № 8, корп. 1), в с. Гірничому (кінцева 
зупинка 45-го маршруту) 

963 Управління 
містобудування та 
архітектури 

Мездрін В.М., 
в.о. начальника 
управління  

31.  Про продаж ЗАТ «ГІДРОСИЛА ГРУП» земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 19 

806 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

32.  Про продаж ФОП Шарпінському А.А. земельної 
ділянки по вул. Пашутінській, 57 

913 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

33.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по пров. Декабристів, 5 

969 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

34.  Про надання дозволу на проведення експертної 
грошової оцінки по вул. Космонавта Попова, 9, корп. 1 

970 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

35.  Про затвердження земельної ділянки по вул. 40-річчя 
Перемоги, право оренди на яку набувається на 
аукціоні 

971 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

36.  Про затвердження земельної ділянки по                    
вул. Валентини Терешкової, 166, право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

972 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

37.  Про затвердження земельної ділянки по                     
вул. Олександрійське шосе, право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

973 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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38.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Героїв Сталінграда, 33/32 

974 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

39.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Добровольського (біля 
будинку № 20) (площею 60 кв.м) 

975 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

40.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Добровольського (біля 
будинку № 20) (площею 50 кв.м) 

976 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

41.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по просп. Університетському (біля 
будинку № 29) 

977 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

42.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Медведєва  (біля входу до 
запасного поля „Червона зірка”) 

978 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

43.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по просп. Університетському (біля 
зупинки ЗАТ „Креатив”) 

979 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

44.  Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для набуття права 
оренди на аукціоні по вул. Героїв Сталінграда (біля 
будинку № 30, корп. 1) 

1043 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

45.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для набуття права оренди на аукціоні по 
вул. Космонавта Попова (біля 5-ї поліклініки) 

1044 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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46.  Про передачу у власність земельних ділянок 
громадянам міста Кіровограда (162 особи) 

914 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

47.  Про передачу у власність земельних ділянок в садових 
товариствах 

915 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

48.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садівницькому товаристві „Аграрник” 

916 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

49.  Про безоплатну передачу у власність земельних 
ділянок членам СТ „Дружба” 

917 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

50.  Про передачу у власність земельних ділянок в 
садівничому товаристві ім. Тимірязєва 

918 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

51.  Про передачу Герасимовій О.О. у власність земельної 
ділянки по вул. Волкова (біля будинку № 9, корп. 1) 

919 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

52.  Про передачу Громовому М.П. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Башкірській (біля котельні) 

920 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

53.  Про передачу Голуб Г.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Гоголя, 95/46 

921 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

54.  Про передачу Давидову М.О. у власність земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса (біля житлового 
будинку № 20) 

922 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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55.  Про передачу Давиденко О.В. та Барановській Л.Д. 
безоплатно у власність земельних ділянок 

923 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

56.  Про передачу Зубрьовій В.Ю. у власність земельної 
ділянки по вул. Володарського (біля житлового 
будинку № 12-а) 

924 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

57.  Про передачу Зеленохат О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Декабристів (у дворі 
житлового будинку № 21/54) 

925 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

58.  Про передачу Дрезналю Г.Є. безоплатно у власність 
земельної ділянки на розі вулиць Єгорова та 
Червоногвардійської (біля будинку № 29/33) 

926 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

59.  Про передачу Полтавському Є.В. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Героїв 
Сталінграда (у дворі будинку № 22, корп. 2) 

927 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

60.  Про передачу Златопольському Ф.Й., Довжуку С.О., 
Трубачову В.К. безоплатно у власність земельних 
ділянок по вул. Нахімова (біля автокооперативу 
«Дружба») 

928 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

61.  Про передачу Рощину С.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Жовтневої революції           
(біля будинку № 64) 

929 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

62.  Про передачу Мошнягулу А.В. у власність земельної 
ділянки по вул. Червоногвардійській, 2-г 

930 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

63.  Про передачу Хромею Є.М. земельної ділянки по    
вул. Жовтневої революції (біля будинку № 17) 

964 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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64.  Про передачу Лопаті В.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда (у дворі 
житлового будинку № 4) 

998 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

65.  Про передачу Кафедральному собору Різдва Пресвятої 
Богородиці Української Православної церкви 
Кіровоградської єпархії земельної ділянки по          
вул. Карла Маркса,74 

931 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

66.  Про передачу Корякіну О.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Дагестанському               
(біля будинку № 26) 

980 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

67.  Про передачу Стрижеус В.Д. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Санаторному, 16/1 

981 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

68.  Про передачу Очеретнюк О.В. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Далекосхідній, 109/173 

982 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

69.  Про передачу Порхун О.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Глибка, 7/17 

983 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

70.  Про передачу Чорнобривець О.С. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Васнецова 

984 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

71.  Про передачу Чорнобривцю В.П. безоплатно у 
власність земельної ділянки по вул. Пугачова, 14 

985 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

72.  Про передачу громадянам безоплатно у власність 
земельних ділянок по вул. Єгорова (біля будинку № 40) 

1038 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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73.  Про передачу Гаврилову В.А. безоплатно у власність 
земельної ділянки по вул. Куроп’ятникова (у дворі 
житлового будинку № 27) 

1040 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

74.  Про передачу Яковлєву І.М. безоплатно у власність 
земельної ділянки по пров. Перемоги, 15 

986 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

75.  Про передачу управлінню капітального будівництва 
Кіровоградської міської ради земельної ділянки по    
вул. Генерала Жадова (позиція № 36) 

987 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

76.  Про передачу Державній льотній академії України 
земельної ділянки по вул. Добровольського, 8-а 

988 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

77.  Про надання Войнову О.О. та Войновій Л.А. дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Мотокросному, 47 

932 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

78.  Про надання Войновій О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по пров. Мотокросному, 57 

933 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

79.  Про надання Гаврисенко Л.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола (біля будинку 
№ 14/2) 

934 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

80.  Про надання Довгому В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Башкірській 

935 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

81.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки           
Маркіну О.В. 

936 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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82.  Про надання Матяху В.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Гагаріна (біля житлового будинку № 12) 

937 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

83.  Про надання Маркіній Л.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по                              
вул. Кропивницького, 177 

938 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

84.  Про надання Ніколаєнку О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Дзержинського (у дворі житлового 
будинку № 96-б) 

939 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

85.  Про надання Пасинок Н.Ф. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по                              
вул. Кропивницького, 177 

940 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

86.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Савченко М.Г. 

941 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

87.  Про надання Сивому П.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку 
№ 52) 

942 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

88.  Про надання Цимбалу В.Д. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Володарського (у дворі житлового 
будинку № 55/77) 

943 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

89.  Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Шолуху Г.А. 

944 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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90.  Про надання Завгородньому В.І. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20) 

965 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

91.  Про надання Завгородньому Є.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
по просп. Перемоги (напроти ЗОШ № 20) 

966 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

92.  Про надання Абрамовичу С.М. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Новоросійській, 51 

989 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

93.  Про надання Баркару О.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Кірова, 9 

990 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

94.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Варшавській, 89-а 

991 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

95.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 38 

992 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

96.  Про надання Вітряченку Л.Б. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Преображенській, 107 

993 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

97.  Про надання Горбунову О.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Парковій, 1-а 

994 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

98.  Про надання Димитрович Т.О. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Яновського, 102 
 

995 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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99.  Про надання Ковальову Л.П. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Володарського, 57-а 

996 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

100. Про надання ФОП Кравцову І.О. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. 50 років Жовтня, 14 

997 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

101. Про надання Миронову О.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Тепличній 

999 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

102. Про надання Сидорову Ю.Г. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Академіка Корольова, 25/6 

1000 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

103. Про надання Токар С.М. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Карла Маркса, 9 

1001 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

104. Про надання Чайці Р.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 106 

1002 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

105. Про надання Чайці І.В. дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16, корп. 1 

1003 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

106. Про надання Хайнацькому М.Р. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по пров. Училищному, 10 

1004 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

107. Про надання ФОП Загребельному К.В. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Бєляєва, 25, корп. 1 

1039 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 
 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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108. Про надання КП „Трест зеленого господарства” 
дозволу  на розроблення проекту землеустрою з 
організації та встановлення меж території 
рекреаційного призначення парку „Молодіжний” на 
лівому березі річки Інгул 

1005 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

109. Про надання ПАТ „Райффайзен Банк Аваль” дозволу 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Леніна, 31 

1006 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

110. Про надання ПАТ „МААК „УРГА” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Короленка, 1 

1007 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

111. Про надання ДП „Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Сонячній, 34 

1008 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

112. Про надання ДП „Роднічок” КП „ЛіН” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 81 

1009 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

113. Про надання ТОВ „Готель „Лондон”-Кіровоград” 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола, 1-д 

1010 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

114. Про надання ПП „ІНТЕЛТЕХ-ЛА” дозволу на розроблення 
проекту землеустрою шляхом зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вул. Волкова, 3-в 

1011 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

115. Про надання ДП обслуговування повітряного руху 
України дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по                              
вул. Добровольського, 1 

1012 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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116. Про надання релігійній громаді УПЦП на честь 
Почаївської ікони Божої матері дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в парку ім. 50-річчя Жовтня 

1013 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

117. Про надання ДП „Кіровоградський облавтодор” ПАТ 
„Державна акціонерна компанія „Автомобільні дороги 
України” дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по                                            
вул. Генерала Родимцева, 102-а 

1014 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

118. Про надання ТОВ „ОПУС ПЛЮС” дозволу на 
розроблення проекту землеустрою шляхом зміни 
цільового призначення земельної ділянки по             
вул. Кропивницького, 173 

1015 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

119. Про передачу Воленшчаку А.С. в оренду земельної 
ділянки  по вул. Набережна, 13 

945 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

120. Про передачу Линченку М.П. в оренду земельної 
ділянки по вул. Преображенській (біля житлового  
будинку № 6) 

946 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

121. Про передачу Андреєвій Т.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Прирічній, 123-б 

1017 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

122. Про передачу Бєловченку Г.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 6/13 

1018 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

123. Про передачу Гончаренко О.С. та Гончаренко А.О. в 
оренду земельної ділянки по просп. Комуністичному, 8 

1019 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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124. Про передачу Мигрін Н.О. в оренду земельної ділянки 
по вул. Гоголя, 95/46 

1020 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

125. Про передачу Савченку І.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Гагаріна, 16-а 

1021 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

126. Про передачу ФОП Манжулі Г.О. в оренду земельної 
ділянки по вул. Леніна, 46 

1022 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

127. Про передачу Дзюбак Н.А. в оренду земельної ділянки 
по вул. Преображенській, 16-г 

1023 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

128. Про передачу Константінову Ф.Г. в оренду земельної 
ділянки по вул. Космонавта Попова, 15/18 

1024 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

129. Про передачу Шутці В.В. в оренду земельної ділянки 
по вул. Острівській, 2 

1025 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

130. Про передачу Халмрадову О.А. в оренду земельної 
ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 3-в 

1026 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

131. Про передачу ТОВ НВФ „ЕКОЦЕНТР” в оренду 
земельної ділянки по вул. Аджамській, 29 

1027 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

132. Про передачу ТОВ „Єлисеївський” в оренду земельної 
ділянки по вул. Волкова, 11, корп. 1 

1028 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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133. Про передачу МП ТОВ „ТОРГСЕРВІС” в оренду 
земельної ділянки по вул. Кільцевій, 40-б 

1029 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

134. Про передачу ПМП НВФ „КІТ” в оренду земельної 
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 89-а 

1030 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

135. Про передачу ПрАТ „Полтавське хлібоприймальне 
підприємство” в оренду земельної ділянки по              
вул. Мурманській, 45 

1031 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

136. Про передачу ВКФ „РВК ПЛЮС” у формі ТОВ в 
оренду земельної ділянки по вул. Московській, 171-а 

1032 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

137. Про передачу ПП „Альбіон-Істейт К” в оренду 
земельної ділянки по вул. Червоногвардійській, 26 

1033 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

138. Про передачу ПП „Альбіон-Істейт Р” в оренду 
земельної ділянки по вул. Рівненській, 7 

1034 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

139. Про передачу  ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельних ділянок по м. Кіровограду 

1035 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

140. Про передачу ПАТ „Кіровоградобленерго” в оренду 
земельної ділянки по пров. Цеховому 

1036 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

141. Про передачу МП „Кедр” у формі ТОВ в оренду 
земельної ділянки по вул. Євгена Маланюка, 19 

1037 Управління земельних 
відносин та охорони 

навколишнього природного 
середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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142. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(13 осіб) 

947 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

143. Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
(19 осіб) 

1016 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

144. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 12.07.93 № 608 
(приватний сектор, Ткаченко О.А.) 

948 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

145. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 26.09.96 № 620 
(приватний сектор, Безлатній В.М.) 

949 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

146. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 02.09.10 № 3726 („ Про передачу Ковалю А.В. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Нахімова (біля 
будинку № 33)” 
 

950 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

147. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.01.11 № 141 (онкодиспансер, вул. Гранітна, 25) 

951 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

148. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 27.01.11 № 171 („ Про передачу ТОВ „ Вікторія-
Феліз” в оренду земельної ділянки по вул. Виставочній, 2”) 
 

952 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

149. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 28.04.11 № 551 („ Про надання дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Короленка, 1-а” (ДЛАУ) 
 

953 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 
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150. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 28.04.11 № 513 („ Про надання Костенко О.В. 
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки по вул. Карла Маркса, 4”)  

902 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

151. Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 30.06.11 № 673 („Про передачу Костенко О.В. 
безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Карла 
Маркса, 4”)  

903 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

152. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради) 

954 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

153. Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської 
ради (приватний сектор, садівництво) 

955 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

154. Про затвердження переліку об’єктів комунальної 
власності м. Кіровограда, які підлягають приватизації 

1048 Управління власності та 
приватизації 

комунального майна 

Щербина О.В., 
начальник управління 
власності та приватизації 
комунального майна 

155. Про продаж ТОВ „Будсервіс-Н” земельної ділянки по 
вул. Шевченка, 38 

1050 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

156. Про розірвання договору оренди земельної ділянки по                         
вул. Кропивницького (біля мосту) 

1047 Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього 

природного середовища 

Пидорич В.О., 
в.о. начальника 
управління 

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


