
 
 
 
 
 
             УКРАЇНА 
 
   КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 7 грудня 2011 року              № 1069 
 

Про надання управлінню освіти 
Кіровоградської міської ради дозволів 
на розроблення проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 

 

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34           
статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",           
статтями 12, 92, 123, 151 Земельного кодексу України та розглянувши 
звернення управління освіти Кіровоградської міської ради, Кіровоградська 
міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 5,0300 га по                                  
вул. Таврійській, 29/32 та по вул. Преображенській, 103 (ІІ корпус) для 
розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий юнацький 
центр "Перлинка" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 2. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,1300 га по                                  
вул. Новгородській, 41 для розміщення загальноосвітньої  школи                     
І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 3. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 1,1300 га по вул. Авіаційній, 64 та 
по вул. Тельмана, 75  для розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 4. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 1,0350 га по  вул. Калініна, 38  для  
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розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

5. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8556 га по вул. В'ячеслава 
Чорновола, 15 для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне 
об'єднання "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад – школа      
І ступеня "Гармонія" - гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 
виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 6. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,5700 га по вул. Тимірязєва, 63 
для розміщення спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 6 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 7. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,5023 га по вул. Генерала 
Шумілова для розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 7          
ім. О.Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 8. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,6446 га по вул. Академіка 
Корольова, 27/21 для розміщення гімназії № 9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 
 9. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,8676 га по вул. Металургів, 33-а 
для розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 10. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,4961 га по вул. Арсенія 
Тарковського, 25 для розміщення начально-виховного комплексу 
"Кіровоградський колегіум-спеціалізований начальний заклад І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 11. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне   користування    загальною    площею  0,3674  га   по   вул.  50  років  
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Радянської Армії, 9 для розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІ ступенів   
№ 12 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

12. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 4,4358 га по просп. Правди, 45 та 
по  вул. Бєляєва, 72 (ІІ корпус) для розміщення загальноосвітньої            
школи І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають 
у запасі. 
 13. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,3000 га по вул. Жовтневої 
революції, 19 для розміщення спеціалізованої загальноосвітньої  школи          
І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 14. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,9888 га по вул. Казанській, 13 
для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання № 15 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 
комбінованого типу, дитячий юнацький центр "Явір" Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 15. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,0222 га по пров. Фортечному, 7 
для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітній начальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький 
центр "Лідер" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 16. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,5965 га по вул. Комарова, 54 для 
розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 17 - центр естетичного 
виховання "Калинка" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 17. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 4,7500 га по вул. Маршала   
Конєва, 9-а та по вул. Пацаєва, 24-а (ІІ корпус) для розміщення комунального 
закладу "Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів № 18 - дошкільний навчальний заклад - центр дитячої та 
юнацької  творчості  "Надія"  Кіровоградської  міської  ради  Кіровоградської  
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області" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 18. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,2970 га   по вул. Волкова, 24  для  
розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа   І-ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 19. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,2545 га по просп. Перемоги, 16 
для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький 
центр "Сузір'я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 20. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,5000 га по вул. Береговій, 1 для 
розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання "Школа 
козацько-лицарського виховання  І-ІІ ступенів № 21 - суспільно-
гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 21. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,2334 га в с. Гірничому для 
розміщення загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 22. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 2,1808 га по вул. Івана Франка, 18 
та  вул. Гоголя, 125 (ІІ корпус) для розміщення загальноосвітньої школи          
І-ІІІ ступенів № 23 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 23. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 0,3994 га по вул. Тимірязєва, 85 та 
вул. Гоголя, 125 (ІІ корпус) для розміщення комунального закладу 
"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 - 
центр дитячої та юнацької творчості "Оберіг" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 24. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення   проекту   землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  
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постійне користування загальною площею 3,1202 га по                                  
вул. Леваневського, 2-б для  розміщення  комунального  закладу "Навчально- 
виховного об’єднання № 25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний   ліцей,   центр   позашкільного   виховання "Ліра"  
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

25.  Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,6000 га по                             
просп. Комуністичному, 21 для розміщення комунального закладу 
"Навчально-виховний комплекс "Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад     І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад -
дитячий юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 26. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,7685 га по                                  
вул. Червонозорівській, 25 для розміщення загальноосвітньої школи                
І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 27. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,7758 га по вул. Свердлова, 97 
для розміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 28. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,2900 га по вул. Космонавта 
Попова, 11-а для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне 
об'єднання – "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 29. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 3,2300 га по вул. Глинки, 1 та     
вул. Курортній, 1 для розміщення  комунального закладу "Навчально-
виховне об'єднання № 32 "Спеціалізована загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

30. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  
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постійне користування загальною площею 2,1879 га по                           
вул.   Микитенка,   35/21      для     розміщення      загальноосвітньої      школи                     
І-ІІІ ступенів № 33 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

31. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,1200 га по                             
просп.  Комуністичному, 11    для     розміщення      комунального       закладу  
"Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 –
економіко - правовий ліцей "Сучасник" - дитячо-юнацький центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 32. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 2,9340 га по вул. Космонавта 
Попова, 28/20 для розміщення  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 33. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,0418 га по вул. Металургів, 22-а 
для розміщення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 34. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,1432 га по вул. Короленка, 46 
для розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів  з утриманням дітей-сиріт та 
класами для дітей зі зниженим зором - центр позашкільного виховання" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 35. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,6404 га по вул. Волкова, 26-а для 
розміщення комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання 
"Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів  № 1 – дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 36. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,7171 га по вул. Колгоспній, 73 
для розміщення спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
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37. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне     користування        загальною       площею          0,9021    га       по                                  
вул. Куроп'ятникова, 19 для розміщення Навчально-виховного об'єднання 
"Спеціальна  загальноосвітня  школа  –  дитячий  садок  для  дітей   з   вадами  
слуху" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 38. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,3421 га по вул. Дворцовій, 41/26  
для розміщення комунального закладу "Навчально-науковий педагогічний 
комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 39. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування загальною площею 0,8057 га по просп. Правди, 20 та 
площею 0,9165 га по вул. Шатила, 16 (ІІ корпус) для розміщення 
комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання ліцей – школа - 
дошкільний навчальний заклад "Вікторія-П" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 
 40. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8894 га по вул. Бєляєва, 23 для 
розміщення загальноосвітньої школи І ст. "Мрія" Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 41. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,5107 га по                                  
вул. Добровольсьского, 22 для розміщення Будинку дитячої та юнацької 
творчості за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 42. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,7907 га по вул. Яновського, 60 
для розміщення Кіровоградської міської станції юних техніків за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 43. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,4103 га по вул. Шевченка, 41-а 
для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 
"Ятранчик" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 44. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,1235 га по вул. Генерала     
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Жадова, 23-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 3 "Незабудка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 

45. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,1800 га по вул. Гоголя, 123 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 4 "Теремок" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

46. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8439 га по вул. Генерала 
Жадова, 21-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 14 "Калинка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 47. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,7114 га по вул. Тельмана, 1-а для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 15 "Зірочка" 
комбінованого типу за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 48. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9800 га по вул. Жовтневої 
революції, 8-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 17 "Орлятко" комбінованого типу за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 

49. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,6379 га по вул. 40-річчя 
Перемоги, 2 для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 19 "Дзвінок" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 50. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,1306 га по вул. Декабристів, 14 
для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 
"Струмочок" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 51. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8861 га по вул. Комарова, 60 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) компексуючого 
типу для дітей з вадами опорно-рухового апарату "Оленка" № 22 за рахунок 
земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 52. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне        користування        загальною         площею        1,3289   га         по                                         



9 
вул. Добровольського, 1-б для розміщення дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 23 "Супутник" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 

53. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки    у  
постійне користування загальною площею 1,3671 га по пров. Училищний, 3-а 
для   розміщення   дошкільного    навчального    закладу   (ясла-садок)    № 24  
"Вогник" ім. В.О. Сухомлинського, комбінованого типу за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 54. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,1497 га по вул. Жовтневої 
революції, 26-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 27 "Вишенька" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 55. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8015 га по просп. Правди, 20 для 
розміщення спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)       
№ 29 "Червона шапочка" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 56. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,8004 га по вул. Башкірській, 4 
для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 31 
"Берізка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 57. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,5752 га по                                  
вул. Повітрянофлотській, 101 для розміщення дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 35 "Світлячок" за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 58. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,0124 га по                                  
вул. Преображенська, 101 для розміщення дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 37 "Ластівка" комбінованого типу за рахунок земель житлової 
та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 59. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,7856 га по вул. Тельмана, 77 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 42 
"Ювілейний" комбінованого типу за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 60. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  
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постійне користування загальною площею 0,9537 га по вул. Васнєцова, 4 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 43 "Горобинка"  
комбінованого типу за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 61. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне   користування   загальною    площею   0,3135 га   по вул. В'ячеслава  
Чорновола, 9/3 для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 46 "Краплинка" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 62. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9971 га по вул. Академіка 
Корольова, 29  для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 47 "Горобинка" комбінованого типу за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 63. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,0600 га по вул. Героїв 
Сталінграда, 27 для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 48 "Журавочка" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 64. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,2672 га по вул. Комарова, 11 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52 "Казковий" 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 65. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,0155 га по вул. Гайдара, 26 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 54 
"Чебурашка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 66. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9100 га по вул. Башкирській, 53 
для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 60 "Ягідка" 
комбінованого типу за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 67. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9602 га по вул. Пацаєва, 3-а для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 61 "Гніздечко" 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
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68. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 

розроблення   проекту   землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  у  
постійне користування загальною площею 0,9033 га по вул. Пацаєва, 11-а для 
розміщення дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 62 "Супутник"  
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 69. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення   проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки   у  
постійне користування загальною площею 0,8752 га по вул. Героїв 
Сталінграда, 4-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) № 63 "Посмішка" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 70. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,2103 га по вул. Курганна, 2-а для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 43 "Лукомор'я" 
за рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у 
запасі. 
 71. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1,0282 га по вул. Пацаєва, 10-а для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 "Дельфін" 
компенсуючого типу за рахунок земель житлової та громадської забудови, 
що перебувають у запасі. 
 72. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9535 га по вул. Маршала      
Конєва, 15-а для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
№ 68 "Золота рибка" компенсуючого типу за рахунок земель житлової та 
громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 73. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 3,5037 га в селищі Гірничому, 
лінія 10-а, будинок № 1 для розміщення дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 69 "Кристалик" комбінованого типу за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
 74. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9809 га по вул. Яновського, 62-а 
для розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 
"Оленка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 75. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 0,9410 га по вул. Волкова, 2 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 71 "Катруся" за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 
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76. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 

розроблення   проекту   землеустрою   щодо  відведення  земельної  ділянки у  
постійне користування загальною площею 1,1792 га по                                
пров. Фортечному, 23-а  для  розміщення  дошкільного  навчального  закладу  
(ясла-садок) № 72 "Гномик" за рахунок земель житлової та громадської 
забудови, що перебувають у запасі. 
 77. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення   проекту    землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у  
постійне користування загальною площею 1,1183 га по пров. Кінному, 3 для 
розміщення дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 73 "Червона 
зірочка" за рахунок земель житлової та громадської забудови, що 
перебувають у запасі. 
 78. Надати управлінню освіти Кіровоградської міської ради дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування загальною площею 1, 6588 га по вул. Суворова, 1 для 
розміщення дитячого будинку інтернатного типу  для дітей дошкільного та 
шкільного віку з компенсуючими групами "Барвінок" за рахунок земель 
житлової та громадської забудови, що перебувають у запасі. 

79. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 
 

Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


