
                    ПРОЕКТ 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

четвертої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання 
станом на 19.07.2016 

№ 
з/п 

№ 
реєстрації 
проекту 
рішення 

Назва питання 
ПІБ та посада 
доповідача 

1.   Про депутатські запити депутатів міської ради Бойко С.В., 
секретар міської ради 

2.  453 
Про затвердження на посаді заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

Райкович А.П., 
міський голова 

3.  24 
(доопрацьований) 

Про рекомендовану чисельність виконавчих органів Кіровської та 
Ленінської районних в місті Кіровограді рад 

Райкович А.П., 
міський головаз 

4.  461 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                  
від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради” 

Бондаренко А.В., 
керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

5.  452 
Про доповнення рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2016 року № 148 («Про затвердження Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у м. Кіровограді на 2016-2020 роки») 

Осауленко О.О., 
начальник управління економіки 

6.  401 

Про внесення доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 
23 лютого 2016 року № 67 ,,Про затвердження Програми запобігання 
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2016-2018 роки” 

Коваленко С.М., 
начальник управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення 

7.  441 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради    
від 29 січня 2004 року № 680 «Про започаткування міської педагогічної 
премії імені В.О. Сухомлинського» 

Костенко Л.Д., 
начальник управління освіти 

8.  442 
Про створення комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 
спортивна школа № 4 Кіровоградської міської ради» та затвердження 
Статуту 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу фізичної культури та 

спорту  

9.  443 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 29 березня 2016 року № 138 «Про затвердження Програми розвитку 
фізичної культури і спорту в м. Кіровограді на 2016 рік» 

Колодяжний С.О., 
начальник відділу фізичної культури та 

спорту 



10.  444 

Про внесення доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 
23 лютого 2016 року № 66 ,,Про затвердження Програми розвитку 
житлово-комунального господарства та благоустрою міста Кіровограда 
на 2016 рік” 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

11.  445 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від           
29 березня 2016 року № 140 ,,Про затвердження Програми 
будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої 
системи в місті Кіровограді на 2016 рік” 

Хачатурян О.С., 
начальник Головного управління житлово-

комунального господарства 

12.  446 

Про внесення змін до рішень Кіровоградської міської ради від 27 січня 
2015 року № 3918, 3920, 3921 («Про затвердження програми “ Молодь 
Кіровограда” на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської програми відпочинку та 
оздоровлення дітей на 2015 - 2017 роки», «Про затвердження Міської цільової соціальної 
програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, на 2015 - 2017 роки») 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу сім’ ї та молоді 

13.  449 
Про внесення змін до Статуту комунального закладу «Дитячий будинок 
«Наш дім» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

Дорохіна Л.В., 
начальник відділу сім’ ї та молоді 

14.  447 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                
від 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми 
капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту 
об’єктів комунального господарства і соціально-культурного 
призначення м. Кіровограда на 2016 – 2018 роки» 

Ксеніч В.М., 
начальник управління капітального 

будівництва 

15.  448 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради                      
від 24 грудня 2015 року № 40 «Про міський бюджет на 2016 рік» 

Бочкова Л.Т., 
начальник фінансового управління 

16.  454 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
23.02.2016 № 78 «Про затвердження Програми соціального захисту та 
соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда 
на 2016 рік» 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 

17.  455 

Про внесення змін та доповнень до рішення Кіровоградської міської 
ради від 23.02.2016 № 79 «Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 
України та членів їх сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік» 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 

18.  456 
Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям                 
міста Кіровограда 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 



19.  457 
Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору 

Вовк Ю.М., 
начальник відділу соціальної підтримки 

населення 

20.  458 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 
23.02.2016 № 76 («Про затвердження Програми розвитку культури і туризму в 
м. Кіровограді на 2016 рік») 

Назарець А.Ф., 
начальник відділу культури і туризму 

21.  450 
Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності                   
м. Кіровограда, які підлягають приватизації 

Колюка О.С., 
начальник управління власності та 
приватизації комунального майна 

22.  451 
Про затвердження Програми розвитку міського пасажирського 
транспорту та зв’язку у м. Кіровограді на 2016 рік 

Вергун О.С., 
начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

23.  459 
Про затвердження Програми розвитку основ громадянського 
суспільства та комунікації міської ради з громадою міста на 2016 рік 

Запорожан С.В., 
начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 

24.  307 
(доопрацьований) 

Про перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки 
міста 

Запорожан С.В., 
начальник відділу з питань внутрішньої 

політики 

25.  460 

Про визначення управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради (робочий орган) уповноваженою особою 
власника місць, що перебувають у комунальній власності, які 
надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування 
рекламних засобів 

Мездрін В.М., 
начальник управління містобудування та 

архітектури 

26.  438 

Про доповнення до рішення Кіровоградської міської ради від 
14.07.2015 № 4416 («Про затвердження ставок земельного податку по      
місту Кіровограду») 

Владов Р.П., 
начальник управління земельних відносин та 

охорони навколишнього природного 
середовища 

 

ПИТАННЯ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 

 

Доповідач – Владов Родіон Петрович, начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

Дозволи (учасники АТО, присадибні ділянки) 

27.  467 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок      
учасникам АТО (48 пунктів) 

Передача (учасники АТО, присадибні ділянки) 
28.  468 Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО   (129 пунктів) 



Садівництво (передача) 
29.  469 Про передачу у власність земельних ділянок в садових товариствах (5 пунктів) 

Приватний сектор (дозволи) 

30.  470 Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
(24 пункти) 

31.  471 Про надання дозволів на розроблення технічної документації із землеустрою громадянам (20 пунктів) 

32.  472 
Про надання управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради дозволу на поділ земельної ділянки по пров. Курінному, 29 

Приватний сектор (передача, майно) 
33.  473 Про передачу у власність земельних ділянок громадянам (36 пунктів) 
34.  474 Про передачу безоплатно у власність земельних ділянок громадянам (22 пункти) 

35.  475 
Про передачу ЖБК «ПОЛІТ» у власність земельної ділянки по вул. Юрія Коваленка, 29, корп. 2 в блок 
секціях № 1, 2, 3, 4 відповідно вісям 1, 2, 3, 4, 5, 6 (102 мікрорайон, поз. 33)    (багатоквартирний житловий 
будинок) 

Садівництво (дозволи) 

36.  476 
Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 
садівництва (10 пунктів) 

Аукціони (дозволи) 

37.  477 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля магазину «Анталія»), право оренди на яку 
набувається на аукціоні   (розміщення об’єкту торгівлі) 

38.  478 Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні (1,43 га) 
(ПП «Техно Комплект Сервіс») 

39.  479 Про затвердження земельної ділянки по вул. Волкова, право оренди на яку набувається на аукціоні (1,97 га) 
(ТОВ «Укр Апекс Груп») 

40.  480 
Про затвердження земельної ділянки по вул. Можайського (біля лікарні Святого Луки), право оренди на яку 
набувається на аукціоні 

Викуп 

41.  481 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Михайлівській 
(Кірова), 35      (обслуговування комерційного об’єкту) 

42.  482 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. В’ячеслава 
Чорновола, 50-а      (розміщення об’єкту роздрібної торгівлі та надання послуг) 

43.  483 
Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Олега Ольжича 
(Гайдара), 75-б          (розміщення торговельного підприємства) 



Продаж 

44.  484 
Про продаж Кондратюк З.Г. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вул. Яновського, 
104-к       (для розміщення магазину) 

Продаж права оренди 

45.  485 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Острівській (напроти будинку побуту «Інгул») та 
включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом    (магазин) 

46.  486 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Соборній (50 років Жовтня) (напроти Державної податкової 
інспекції) та включення до Переліку земельної ділянки, яку виставлятимуть на земельні торги окремим лотом 
(магазин) 

47.  487 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Московській (на зупинці громадського транспорту 
«Лелеківське кладовище» в напрямку з центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом    (магазин) 

48.  488 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для продажу права оренди на 
конкурентних засадах (земельних торгах) по вул. Московській (на зупинці громадського транспорту 
«Лелеківське кладовище» в напрямку до центру міста) та включення до Переліку земельної ділянки, яку 
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом   (магазин) 

Оренда (дозволи) 

49.  489 
Про надання Моленді Н.А. дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок по вул. Вокзальній (Жовтневої революції)      (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі) 

50.  490 
Про надання Попелівському І.М. дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки по вул. Пацаєва, 21-б      (виробничі приміщення) 

51.  491 
Про надання Мороз О.О. дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по вул. Юрія Коваленка (Маршала Конєва, біля автостоянки 
«Лотос»)     (для розміщення автомийки) 

52.  493 
Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по вул. Великій Перспективній, 80          (для будівництва виробничих приміщень з розподільчими 
пристроями 35/10 кВ) 

53.  494 
Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по місту Кіровограду           (для будівництва і обслуговування КЛ-10 кВ від ЗТП-512 до ЗТП-21) 
 



54.  495 
Про надання ПАТ «Кіровоградобленерго» дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок по місту Кіровограді          (для будівництва і обслуговування КЛ-10 кВ від ПП-2 до ТП-467) 

55.  496 Про надання Лагуткіній Л.В. дозволу на розробку технічної документації із землеустрою по вул. Гоголя, 69 
(адміністративний комплекс) 

56.  497 
Про надання Олексюку О.С. дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова 
(просп. Правди), 14  (гараж) 

57.  498 
Про надання ПП «ОНЛАЙН-БУД КІРОВОГРАД» дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 213-г (для розміщення 
виробничої бази) 

Поновлення 

58.  499 Про поновлення ФОП Заікіну І.О. договору оренди земельної ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3 
(стоматологічний кабінет) 

59.  500 Про поновлення Роздольській Т.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2 
(торговельний комплекс) 

60.  501 
Про поновлення ПрАТ «КИЇВСТАР» договору оренди земельної ділянки по вул. Вокзальній (Жовтневої 
революції) (біля мосту через р. Інгул)    (вежа та базова станція мобільного зв’язку) 

61.  502 Про поновлення КП «ЄЛІЗАВЕТА» договору оренди земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 125 
(виробнича база) 

62.  503 Про поновлення Вітряченку П.В. договору оренди земельної ділянки по вул. Озерна Балка, 29    (комплекс будівель) 

63.  504 Про поновлення ФОП Заболотній В.М. договору оренди земельної ділянки по вул. Пашутінській, 75   
(панчішна фабрика) 

64.  505 Про поновлення ПП «ДЕЛЬТА-СЕРВІС» договору оренди земельної ділянки по вул. Пацаєва, 25     
(розміщення та обслуговування виробничої бази) 

65.  506 
Про поновлення ПП «ЛАЙТНІНГ-КІР» договору оренди земельної ділянки по вул. Полтавській (між 
будинками вул. Євгена Маланюка, 28 та по вул. Полтавської, 32)  (розміщення адміністративно-комерційного 
комплексу) 

66.  507 Про поновлення ТОВ ВКФ «КРЕЗ» договору оренди земельної ділянки по вул. Родниковій  (пункт маркування) 
Внесення змін 

67.  508 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 249 («Про передачу безоплатно у 
власність земельних ділянок»)      (заміна по-батькові) 

68.  509 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 29.03.2016 № 163 («Про передачу у власність 
земельних ділянок учасникам АТО»)          (Пухкий І.М., учасник АТО, заміна земельної ділянки з Лелеківки на Родникову) 

69.  510 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4274 («Про поновлення Сахніну Р.Є. 
договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв Сталінграда, 16-б»)    (встановлення орендної плати з 12% на 6%, 
торговельний павільйон 79,8 кв. м по вул. Героїв України) 



70.  511 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4304 («Про передачу ТОВ «ЛАСКА-
КІРОВОГРАД» земельної ділянки по вул. Валентини Терешкової, 172»)        (заміна кадастрового номеру) 

71.  512 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 30.03.2016 № 196 («Про передачу КДПУ імені 
Володимира Винниченка у постійне користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 1») 

72.  513 Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 14.07.2015 № 4282 («Про поновлення ПВФ 
«СТРІЛЕЦЬКИЙ» договору оренди земельної ділянки біля перехрестя вул. Шульгиних та просп. Винниченка») 

Передача (оренда, постійне користування, власність) 
73.  514 Про передачу ТОВ «ФМ-АЛЬЯНС» в оренду земельної ділянки по просп. Винниченка, 1-в 
74.  515 Про передачу ТОВ «ФМ-АЛЬЯНС» в оренду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 35-а 

75.  516 Про передачу Скляревській М.М. в оренду земельної ділянки по вул. Соборній (50 років Жовтня), 27 
(торговельний павільйон) 

76.  517 Про передачу ФОП Куряті І.Й. в оренду земельної ділянки по пров. Цеховому, 3-б    (розміщення складських 
приміщень) 

77.  518 Про передачу Кириловій Ж.П. в оренду земельної ділянки по вул. Полтавській, 32      (об’єкт торгівлі) 
78.  519 Про передачу Тельновій С.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 28-в      (будівля торгівлі) 
79.  520 Про передачу Полоз Ю.В. в оренду земельної ділянки по вул. Космонавта Попова, 30-а      (об’єкт торгівлі) 

80.  521 Про передачу ТОВ «ІМПЕРІЯ-АГРО» в оренду земельних ділянок по вул. Волкова, 17    (будівництво 
підприємства) 

81.  522 
Про затвердження КЗ «КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ» 
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Короленка, 56 

82.  523 
Про передачу Кіровоградській обласній організації Українського товариства глухих у постійне користування 
земельної ділянки по вул. Андріївській, 66-а    (клуб) 

83.  524 
Про передачу КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської ради» в постійне користування 
земельної ділянки для розміщення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення парку 
«Перемоги» 

84.  525 Про передачу ОКВП «Дніпро-Кіровоград» у постійне користування земельної ділянки по вул. Байкальській, 107        
(об’єкт інфраструктури) 

85.  526 
Про передачу ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Центр» в оренду земельної ділянки по вул. Віктора 
Чміленка, 24-є      (0,3022 га, комплекс нежитлових будівель) 

86.  527 
Про передачу ТОВ «Інвестиційно-фінансова група «Центр» в оренду земельної ділянки по вул. Віктора 
Чміленка, 24-е      (0,1644 га, комплекс нежитлових будівель) 

Зміна цільового призначення 

87.  528 Про зміну Іванченку В.А. цільового призначення земельної ділянки по вул. Будівельників, 47 (ведення 
садівництва – будівництво жилого будинку, господарських будівель і споруд) 



88.  529 Про зміну Гринь Л.П. цільового призначення земельної ділянки по вул. Козацькій (ведення садівництва – 
будівництво жилого будинку, господарських будівель і споруд) 

89.  530 Про зміну Гринь Ю.О. цільового призначення земельної ділянки по вул. Козацькій (ведення садівництва – 
будівництво жилого будинку, господарських будівель і споруд) 

90.  531 Про зміну Томенку Ю.С. цільового призначення земельної ділянки по пров. Курінному, 62 (ведення ОСГ – 
будівництво жилого будинку, господарських будівель і споруд) 

91.  532 Про зміну Шамардіну С.І. цільового призначення земельної ділянки по вул. Генерала Родимцева, 1 
(будівництво жилого будинку, господарських будівель і споруд – об’єкт торгівлі) 

  Відмова 

92.  533 
Про відмову у наданні дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок по 
місту Кіровограду (16 пунктів)   (земельні ділянки не відповідають плану зонування) 

93.  534 Про розгляд заяви Мироненко Л.І. від 07.07.2015     (землі комунальної власності, для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

94.  535 
Про відмову у внесенні змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20.11.2013 № 2607 («Про передачу 
ТОВ «АТБ-ТОРГСТРОЙ» в оренду земельної ділянки по вул. Габдрахманова, 50»)  (продовження терміну реєстрації договору 
оренди землі) 

  Припинення 

95.  536 
Про припинення Придніпровському філіалу Українському науково-дослідному інституту праці права 
постійного користування по вул. Соборній (50 років Жовтня), 7-а  (адміністративні приміщення) 

96.  537 
Про припинення Ткаченку С.Л. та Перехресту М.П. права користування земельною ділянкою по                     
вул. Заміській, 5-а    (виробнича база) 

97.  538 Про припинення ТОВ «Господарник» права користування земельною ділянкою по вул. Віктора Чміленка, 24-а 
(магазин) 

98.  539 
Про припинення ПП «ГРУПБУД-КІР» права користування земельною ділянкою на перехресті вулиць Євгена 
Маланюка та Леоніда Куценка   (адміністративно-комерційний комплекс) 

99.  540 Про припинення Гордієнку В.В. права користування земельною ділянкою по вул. Михайлівській, 35  (готель) 

100.  541 
Про припинення Шаповаловій Л.Ф. права користування земельною ділянкою по вул. Великій Перспективній, 
32/11  (магазин) 

101.  542 
Про припинення ФОП Митрофановій Н.Є. права користування земельною ділянкою на перехресті               
вул. Великої Пермської та пров. Фортечного  (магазин) 

102.  543 Про припинення ТОВ «Єлисеївський» права користування земельною ділянкою по вул. Квітковій, 1-а 
(магазин) 

103.   РІЗНЕ 
 


