
ПРОЕКТ № 1013

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від „___” ___________ 2017 року                                                      № _____

Про зняття з контролю окремих
рішень Кіровоградської міської ради
сьомого скликання 

Відповідно до статті 22 розділу IV Регламенту Кіровоградської міської
ради сьомого скликання, пункту 3.1 розділу 3 Положення про постійні комісії
Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання,  у  зв’язку  з  виконанням
окремих  рішень,  беручи  до  уваги  інформацію  виконавчих  органів
Кіровоградської  міської  ради  та  рішень  постійних  комісій  міської  ради  з
даного питання, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Зняти  з  контролю  рішення  Кіровоградської  міської  ради  сьомого
скликання згідно з переліком (додається).

Міський голова                                А.Райкович

Худояр 22 07 05



                                                             Додаток до рішення
Кіровоградської міської ради
від „___”________ 2017 року
№ ____

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

від 15 грудня 2015 року
№ 17 „Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної

власності  територіальної  громади  м.  Кіровограда  квартир  для
подальшої передачі сім’ям загиблих військовослужбовців-учасників
АТО”;

№ 28 „Про  затвердження  Положення  про  соціальний  проект
Кіровоградської міської ради “Соціальна картка”.

від 24 грудня 2015 року
№ 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”.

від 19 січня 2016 року
№ 43 „Про депутатський запит депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 45 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24

грудня 2015 року № 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”.

від 23 лютого 2016 року
№ 56 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Бойка С.В.”;
№ 57 „Про  затвердження  перспективного  плану  роботи  Кіровоградської

міської ради на 2016 рік”;
№ 59 „Про  затвердження  Програми  забезпечення  умов  діяльності

депутатів  Кіровоградської  міської  ради  сьомого  скликання
на 2016 рік”;

№ 65 „Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Кіровограда  квартир  для
подальшої  передачі  сім'ям  загиблих  військовослужбовців—
учасників АТО”;

№ 66 „Про  затвердження  Програми  розвитку  житлово-комунального
господарства та благоустрою міста Кіровограда на 2016 рік”;

№ 71 „Про  затвердження  Програми  фінансового  забезпечення
нагородження  відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та
виконавчого комітету на 2016 рік”;



№ 72 „Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в
Кіровоградській міській раді на 2016 рік”;

№ 73 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”;

№ 74 „Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
галузі охорони здоров’я м. Кіровограда на 2016 рік”;

№ 75 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 05
червня  2012  року  №  1708  „Про  затвердження  Міської  програми
імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на
2012-2016 роки”;

№ 78 „Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
підтримки  окремих  категорій  населення  міста  Кіровограда
на 2016 рік”;

№ 79 „Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки  учасників
антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей – мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”;

№ 103 „Про звільнення від сплати земельного податку на 2016 рік”;
№ 123 „Про передачу ТОВ “Диво Світ Молоко” в оренду земельної ділянки

по вул. Валентини Терешкової, 231”;
№ 124 „Про  передачу  ПАТ  “Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельної

ділянки по вул. Сімферопольській, 22”;
№ 125 „Про  передачу  ТОВ  “ЛАСКА”  земельної  ділянки  по

пров. Цеховому, 4-д”.

від 29 березня 2016 року
№ 129 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Капітонова С.І.”;
№ 135 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24

грудня 2015 року № 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”;
№ 139 „Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної

власності  територіальної  громади  м.  Кіровограда  квартир
для  подальшої  передачі  військовослужбовцям,  інвалідам
війни 1 групи - учасникам АТО”;

№ 140 „Про затвердження Програми будівництва,  реконструкції,  ремонту
доріг  та  експлуатації  дорожньої  системи  в  місті  Кіровограді
на 2016 рік”;

№ 166 „Про  продаж  Моргун  С.В.  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення по вул. Яновського, 104-г”;

№ 172 „Про  передачу  Герасименко  О.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по
проїзду Тінистому, 6”;

№ 173 „Про  передачу  ФОП  Ільяшенко  Н.В.,  Ільяшенку  О.А.  в  оренду
земельної ділянки по пров. Цеховому, 4-б”;

2



№ 174 „Про  передачу  Кулішу  В.М.  в  оренду  земельної  ділянки  по
просп. Промисловому, 15-а”;

№ 175 „Про  передачу  Санасаряну  Р.Р.  в  оренду  земельних  ділянок  по
вул. Соборній (50 років Жовтня), 27”;

№ 176 „Про передачу  ПрАТ „Міжнародна  акціонерна  авіаційна компанія
„УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-д”;

№ 177 „Про передачу  ПрАТ „Міжнародна  акціонерна авіаційна  компанія
„УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-а”;

№ 178 „Про передачу ТОВ «ЛАДПЛЮС» в оренду земельної ділянки по
вул. Юрія Краснокутського (Куйбишева), 1-д”;

№ 179 „Про  передачу  ТОВ  „ЛАСКА-КІРОВОГРАД”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Кільцевій, 67”;

№ 180 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”.

від 30 березня 2016 року
№ 189 „Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок

громадянам”; 
№ 190 „Про передачу у спільну часткову власність земельних ділянок

громадянам”;  
№ 191 „Про передачу Аколішнову В.Л.  безоплатно у власність земельної

ділянки по вул. Яновського (біля будинку № 54)”;
№ 192 „Про передачу Дануці С.А. безоплатно у власність земельної ділянки

по вул. Глиняній (перед домоволодінням № 15)”;  
№ 193 „Про  передачу  Жабіну  В.В.  безоплатно  у  власність  земельної

ділянки по пров. Нестерова (біля будинку № 14)”;
№ 194 „Про  передачу  гаражному  кооперативу  «Фортеця»  безоплатно  у

власність  земельної  ділянки  по  вул.  Соборній  (50  років  Жовтня),
7-в”;

№ 195 „Про  передачу  КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне
користування земельної ділянки по вул. Полтавській, 35 та 37”;  

№ 196 „Про  передачу  КДПУ  імені  Володимира  Винниченка  у  постійне
користування земельної ділянки по вул. Шевченка, 1”;

№ 213 „Про надання ТОВ «ГРАНЕКС» дозволу на розроблення технічної
документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж  земельної
ділянки по вул. Новозаводській, 2-а”;

№ 219 „Про передачу Гадомській Г.М. в оренду земельної ділянки по вул.
Генерала Родимцева (у дворі житлового будинку № 92)”;

№ 220 „Про передачу Соколову С.В.  в  оренду земельної  ділянки по вул.
Генерала Родимцева, 106-в”;

№ 222 „Про передачу ТОВ „Кіровоградський міський Палац культури” в
оренду земельної ділянки по вул. Віктора Чміленка, 53/35”;
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№ 223 „Про  передачу  ПП  „Черн-Транс”  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Промисловій, 2-а”;

№ 225 „Про поновлення Кравченку П.Р. договору оренди земельної ділянки
по вул. Віктора Чміленка (у дворі житлового будинку № 96-б)”;

№ 226 „Про поновлення Левченко В.А. договору оренди земельної ділянки
по вул. Кропивницького (біля муніципального ринку)”;

№ 227 „Про  поновлення  Сідельнікову  О.О.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Автолюбителів, 8-б”;

№ 228 „Про поновлення Яремчук Н.В. договору оренди земельної ділянки
по вул. Соборній (50 років Жовтня, біля  будинку № 4)”;

№ 229 „Про  поновлення  ТОВ  „АВТОМОБІЛЬНА  ГРУПА  „БОГДАН”
договору оренди земельної ділянки по вул. Героїв України (Героїв
Сталінграда), 6-а”;

№ 230 „Про  поновлення  ПАТ  „Кіровоградобленерго”  договору  оренди
земельної  ділянки  по  вул.  Великій  Перспективній  (біля  будинку
№ 34/32)”;

№ 256 „Про  продаж  ФОП  Качаненко  Н.В.  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  по  вул.  Олександрійській,
87”;

№ 257 „Про  продаж  приватному  науково-виробничому  малому
підприємству  фірмі  „ІНКОПМАРК”  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  по  вул.  В'ячеслава
Чорновола, 19/22”;

№ 259 „Про  передачу  ПАТ  „Кіровоградобленерго”  в  оренду  земельної
ділянки по пров. Цеховому”;

№ 260 „Про передачу  ПрАТ „Міжнародна  акціонерна  авіаційна компанія
„УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Добровольського, 1”;

№ 261 „Про передачу  ПрАТ „Міжнародна  акціонерна  авіаційна компанія
„УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-а”;

№ 262 „Про передачу  ПрАТ „Міжнародна  акціонерна  авіаційна компанія
„УРГА” в оренду земельної ділянки по вул. Короленка, 1-є”;

№ 263 „Про  поновлення  Добрянському  І.А.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Генерала Родимцева, 92-а”;

№ 264 „Про поновлення Єліну А.О. договору оренди земельної ділянки по
вул. Космонавта Попова (біля ринку „ПРЕСТИЖ”)”;

№ 265 „Про  поновлення  Омесю  М.С.  та  Омесь  О.І.  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Шульгиних, 21”;

№ 266 „Про поновлення Короні Л.П. договору оренди земельної ділянки по
вул. Гоголя, 95/46”;

№ 267 „Про  поновлення  Матюшенку  С.Б.  договору  оренди  земельної
ділянки  по  вул.  Ялтинській  (біля  зупинки  міського  транспорту
„Онкодиспансер”)”;
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№ 268 „Про  поновлення  Самойловій  Н.О.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Гагаріна, 9”;

№ 269 „Про поновлення Яковцю О.В. договору оренди земельної ділянки
по вул. Бєляєва (біля будинку № 11)”;

№ 270 „Про  поновлення  КП  „УКРАЇНА”  договору  оренди  земельної
ділянки на площі Дружби народів, 9-а”;

№ 271 „Про  поновлення  ПВКФ  „СВЕСА”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Героїв України (Героїв Сталінграда), 28-а”.

від 10 червня 2016 року
№ 295 „Про  колективний  депутатський  запит  депутатів  Кіровоградської

міської ради”;
№ 300 „Про  надання  одноразової  грошової  допомоги  громадянам  міста

Кіровограда”;
№ 302 „Про  звільнення  на  50%  від  оплати  за  користування  житлово-

комунальними  послугами  членів  сімей  військовослужбовців,  які
загинули  при  виконанні  службових  обов’язків  в  Республіці
Афганістан”;

№ 312 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  24  грудня  2015  року  №  40  „Про  міський  бюджет
на 2016 рік”;

№ 314 „Про внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
23.02.2016 № 65 „Про надання згоди  на безоплатне  прийняття  до
комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Кіровограда
квартир  для  подальшої  передачі  сім'ям  загиблих
військовослужбовців—учасників АТО”.

від 14 червня 2016 року
№ 331 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Демченка М.І.”;
№ 344 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок громадянам”;  
№ 385 „Про  передачу  Куряті  І.Й.  в  оренду  земельної  ділянки  по

пров. Цеховому, 1-б”;
№ 394 „Про  поновлення  ФОП  Тімоніній  Т.І.  договору  оренди  земельної

ділянки по вул. Пушкіна, 79/22”;
№ 395 „Про  поновлення  ФОП Черевку  М.М.  договору  оренди  земельної

ділянки  по  вул.  Руслана  Слободянюка,  160  (Валентини
Терешкової)”;

№ 396 „Про поновлення ПАТ „АКЦІОНЕРНИЙ БАНК „ЕКСПРЕС-БАНК”
договору оренди земельної ділянки по вул. Великій Перспективній,
17/10”.
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від 26 липня 2016 року
№ 442 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Дриги В.В.”.

від 28 липня 2016 року
№ 453 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям

міста Кіровограда”;
№ 454 „Про  звільнення  на  50%  від  оплати  за  користування  житлово-

комунальними послугами інвалідів 1 і 2 груп по зору”.

від 30 липня 2016 року
№ 464 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 24 грудня 2015 року № 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”;
№ 479 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 480 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 481 „Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових

товариствах”;
№ 482 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок громадянам”;  
№ 483 „Про  надання  дозволів  на  розроблення  технічної  документації  із

землеустрою громадянам”;
№ 484 „Про  надання  управлінню  земельних  відносин  та  охорони

навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської
ради дозволу на поділ земельної ділянки по пров. Курінному, 29”;

№ 485 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;
№ 486 „Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок

громадянам”;
№ 487 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок для ведення садівництва”;
№ 488 „Про затвердження земельної ділянки по вул. Пацаєва (біля магазину

„Анталія”), право оренди на яку набувається на аукціоні”;
№ 491 „Про  затвердження  земельної  ділянки  по  вул.  Можайського  (біля

лікарні  Святого  Луки),  право  оренди  на  яку  набувається  на
аукціоні”;

№ 492 „Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Михайлівській, 35”;

№ 493 „Про надання  дозволу  на  проведення  експертної  грошової  оцінки
земельної ділянки по вул. Олега Ольжича, 75-б”;  

№ 494 „Про  продаж  Кондратюк  З.Г.  земельної  ділянки
несільськогосподарського призначення по вул. Яновського, 104-к”;
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№ 495 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах) по вул. Соборній  (напроти Державної податкової
інспекції)  та  включення  до  Переліку  земельної  ділянки,  яку
виставлятимуть на земельні торги окремим лотом”;

№ 496 „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”;

№ 497 „Про  надання  Моленді  Н.А.  дозволу  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по
вул. Вокзальній”;

№ 498 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах) по вул. Холодноярській (на зупинці громадського
транспорту „Лелеківське кладовище” в напрямку з центру міста) та
включення до Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом”;

№ 499 „Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  для  продажу  права  оренди  на  конкурентних  засадах
(земельних торгах) по вул. Холодноярській (на зупинці громадського
транспорту „Лелеківське кладовище” в напрямку до центру міста) та
включення до Переліку  земельної  ділянки,  яку  виставлятимуть на
земельні торги окремим лотом

№ 500 „Про надання Попелівському І.М. дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки по  вул.  Пацаєва,
21-б”;

№ 501 „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, 10-а”;

№ 502 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту
Кіровограду”;

№ 503 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок по місту
Кіровограду”;

№ 504 „Про  надання  Олексюку  О.С.  дозволу  на  передачу  в  суборенду
земельної ділянки по вул. Євгена Тельнова, 14”;

№ 505 „Про  поновлення  ФОП  Заікіну  І.О.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. В’ячеслава Чорновола, 52/3”;

№ 506 „Про  поновлення  Роздольській  Т.В.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Героїв України, 24/27, корп. 2”;
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№ 507 „Про  поновлення  ПрАТ  „КИЇВСТАР”  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Вокзальній (біля мосту через р. Інгул)”;

№ 508 „Про  поновлення  Вітряченку  П.В.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Озерна Балка, 29”;

№ 509 „Про надання ПП „Онлайн-Буд Кіровоград” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Руслана Слободянюка, 213-г”;

№ 511 „Про  поновлення  ПП  „ДЕЛЬТА-СЕРВІС”  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Пацаєва, 25”;

№ 512 „Про поновлення ПП „ЛАЙТНІНГ-КІР” договору оренди земельної
ділянки  по  вул.  Полтавській  (між  будинками  по  вул.  Євгена
Маланюка, 28 та вул. Полтавській, 32)”;

№ 520 „Про передачу  Скляревській  М.М.  в  оренду  земельної  ділянки по
вул. Соборній, 27”;

№ 521 „Про передачу Кирилловій Ж.П. в оренду земельної ділянки по вул.
Полтавській, 32”;

№ 522 „Про передачу Тельновій С.В. в оренду земельної ділянки по вул.
Космонавта Попова, 28-в”;

№ 523 „Про  передачу  Полоз  Ю.В.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова, 30-а”;

№ 524 „Про  затвердження  КЗ  „КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  ЛІКАРНЯ
ШВИДКОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ”  технічної  документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул. Короленка, 56”;

№ 525 „Про  передачу  Кіровоградській  обласній  організації  Українського
товариства  глухих  у  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Андріївській, 66-а”;

№ 526 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від
14.06.2016 № 335”;

№ 527 „Про передачу ОКВП „Дніпро-Кіровоград” в постійне користування
земельної ділянки по вул. Байкальській, 107”

№ 530 „Про зміну Іванченку В.А. цільового призначення земельної ділянки
по вул. Будівельників, 47”;

№ 531 „Про зміну Гринь Л.П. цільового призначення земельної ділянки по
вул. Козацькій”;

№ 532 „Про зміну Томенку Ю.С. цільового призначення земельної ділянки
по пров. Курінному, 62”;

№ 533 „Про зміну Шамардіну С.І. цільового призначення земельної ділянки
по вул. Генерала Родимцева, 1”;

№ 534 „Про  відмову  у  наданні  дозволів  на  розроблення  проектів
землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок  по  місту
Кіровограду”;
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№ 537 „Про припинення Придніпровському філіалу Українського науково-
дослідного  інституту  праці  права  постійного  користування
земельною ділянкою по вул. Соборній, 7-а”;

№ 538 „Про  припинення  Ткаченку  С.Л.  та  Перехресту  М.П.  права
користування земельною ділянкою по вул. Заміській, 5-а”;

№ 539 „Про  припинення  права  користування  земельною  ділянкою  по
вул. Віктора Чміленка, 24-а”;

№ 540 „Про  припинення  ПП  „ГРУПБУД-КІР”  права  користування
земельною  ділянкою  на  перехресті  вулиць  Євгена  Маланюка  та
Леоніда Куценка”;  

№ 541 „Про  припинення  Гордієнку  В.В.  права  користування  земельною
ділянкою по вул. Михайлівській, 35”;

№ 542 „Про припинення Шаповаловій Л.Ф. права користування земельною
ділянкою по вул. Великій Перспективній, 32/11”;

№ 543 „Про  припинення  ФОП  Митрофановій  Н.Є.  права  користування
земельною  ділянкою  на  перехресті  вул.  Великої  Пермської  та
пров. Фортечного”;

№ 545 „Про  передачу  КП  „Кіровоград-Благоустрій”  Кіровоградської
міської  ради»  в  постійне  користування  земельної  ділянки  для
розміщення парку-пам’ятки  садово-паркового  мистецтва  місцевого
значення ”Ковалівський”.

від 16 вересня 2016 року
№ 548 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 552 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Пінчука В.В.”;
№ 555 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Краснокутського О.В.”;
№ 557 „Про присвоєння звання “Почесний громадянин міста”;
№ 558 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям

міста Кропивницького”;
№ 559 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24

грудня 2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”;
№ 560 „Про  надання  квартирно-експлуатаційному  відділу  м.  Кіровоград

дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельних ділянок по м. Кропивницькому”.

від 23 вересня 2016 року
№ 562 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 564 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Краснокутського О.В.”;
№ 568 „Про  обрання  секретаря   Кіровоградської  міської  ради  сьомого

скликання”.
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від 02 листопада 2016 року
№ 573 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 577 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Маламена Г.С.”;
№ 579 „Про  депутатський  запит  депутата  Кіровоградської  міської  ради

Демченка М.І.”;
№ 584 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям

міста Кропивницького”;
№ 587 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24

грудня 2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”;
№ 588 „Про  внесення  змін  та  доповнень  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”.

від 10 листопада 2016 року
№ 589 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 591 „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”;

№ 594 „Про надання дозволу на безоплатну передачу майна”;
№ 595 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від  23  лютого  2016  року  №  73  “Про  затвердження  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  галузі  охорони  здоров’я
м. Кіровограда на 2016 рік”;

№ 596 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 23
лютого  2016  року  №  74  “Про  затвердження  Програми  медико–
соціального забезпечення населення м. Кіровограда на 2016 рік”;

№ 597 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 27 січня 2011 року № 83 “Про затвердження Міської програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2011-2016 роки”;

№ 598 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від  05  червня  2012  року  №  1708  “Про  затвердження  Міської
програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних
хвороб на 2012-2016 роки”;

№ 609 „Про  перейменування  КП  “КІРОВОГРАД-УНІВЕРСАЛ  2005”,
збільшення  розміру  статутного  фонду  КП “УНІВЕРСАЛ 2005”  та
затвердження Статуту в новій редакції”;

№ 610 „Про  внесення  змін  до  Статуту  КП  «ЖЕК  №  9  КМР»  та
затвердження його у новій редакції”;
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№ 612 „Про  надання  згоди  на  безоплатне  прийняття  до  комунальної
власності  територіальної  громади  м.  Кропивницького
приватизованої квартири”;

№ 613 „Про  внесення  змін  та  доповнення  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”;

№ 623 „Про  надання  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської
ради дозволу на поділ земельної ділянки по вул. Будівельників”;

№ 624 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”;  

№ 625 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок учасникам АТО”;

№ 626 „Про  надання  Грозану  О.Є.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
пров. Вільному”;

№ 627 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок  учасникам  АТО  для  ведення
садівництва”;

№ 628 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам”;

№ 629 „Про  надання  дозволу  Шаяхметову  Д.І.  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.
Товариському, 17”;

№ 630 „Про  надання  Ципі  С.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки по вул.  Філатова
(поруч з будинком № 70)”;

№ 631 „Про надання Терзовій Л.Б. та Корінь О.В. дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Костромській, 15-а/50”;

№ 632 „Про  надання  Чорному  Я.Ю.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Романа Шухевича (біля будинку 54-а)”;

№ 633 „Про  надання  Шаповалову  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Світлій,
29/35”;

№ 634 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок громадянам”;

№ 635 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам бойових дій
№ 636 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 637 „Про  передачу  безоплатно  у  власність  земельних  ділянок

громадянам”;
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№ 638 „Про передачу у власність земельних ділянок громадянам”;
№ 639 „Про  передачу  Грушевському  В.І.  та  Амеліній  Н.В.  безоплатно  у

спільну  часткову  власність  земельних  ділянок  по
вул. Тобілевича, 15”;

№ 640 „Про  передачу  Червоній  Н.І.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Ігіта Гаспаряна, 58”;

№ 641 „Про передачу Гаморі Л.М., Грушовій К.В., Попову Є.Ф., Заріцькій
Л.М., Чернявському Ю.Ю. безоплатно у спільну сумісну власність
земельної ділянки по вул. Садовій, 42/71”;

№ 642 „Про  передачу  Степанову  С.М.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Короленка, 4”;

№ 643 „Про  передачу  у  спільну  часткову  власність  земельних  ділянок
громадянам”;

№ 644 „Про передачу громадянам у спільну сумісну власність земельних
ділянок”;

№ 645 „Про  передачу  Дуднік  А.М.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Якуба Коласа, ½”;

№ 646 „Про передачу  Коропалову  С.А.  безоплатно у власність  земельної
ділянки по вул. Марії Заньковецької, 20”;

№ 647 „Про  надання  Хорзеєву  О.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Куроп’ятникова”;

№ 648 „Про  надання  Мерещенку  В.М.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Яворницького (біля будинку № 11)”;

№ 649 „Про  надання  Колесник  О.В.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Вокзальній (біля будинку № 15/18)”;

№ 650 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в садових товариствах”;

№ 651 „Про  передачу  у  власність  земельних  ділянок  в  садових
товариствах”;

№ 652 „Про  надання  Трофимову  А.З.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Олексія Єгорова (біля будинку № 6)”;  

№ 653 „Про  надання  Волчковій  Л.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Глиняній (біля будинку № 29)”;

№ 654 „Про  надання  Тригуб  Г.П.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
пров. Фортечному (біля будинку № 19-а)”;
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№ 655 „Про  надання  Савчуку  М.І.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Комарова (біля будинку № 15)”;

№ 656 „Про  надання  Луньовій  Ю.О.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Космонавта Попова (біля будинку № 11/3)”;

№ 657 „Про  надання  Бондару  О.С.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Віктора Чміленка (напроти будинку № 71)”;

№ 658 „Про  передачу  квартирно-експлуатаційному  відділу  міста
Кропивницького  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Леваневського, 1-к”;

№ 659 „Про  передачу  квартирно-експлуатаційному  відділу  міста
Кропивницького  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Леваневського, 1-л”;

№ 660 „Про  передачу  квартирно-експлуатаційному  відділу  міста
Кропивницького  в  постійне  користування  земельної  ділянки  по
вул. Леваневського, 1-м”.

від 17 листопада 2016 року
№ 661 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 662 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної

Ради України та Кабінету Міністрів України”;
№ 663 „Про  надання  Бутенку  А.М.  дозволу  на  розроблення  технічної

документації  із  землеустрою  щодо  встановлення  меж   земельної
ділянки по вул. Юрія Коваленка (біля будинку № 5)”;

№ 664 „Про  передачу  Размочаєву  В.Ю.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Курганній (вздовж огорожі ПАТ НВП ,,Радій”)”;

№ 665 „Про  передачу  Сніцар  Л.П.  в  оренду  земельної  ділянки  по
вул. Сергія Сєнчева (біля будинку № 67, корп. 1)”;

№ 666 „Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Яновського, 58-в”;

№ 667 „Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.  Руслана
Слободянюка, 132-в”;

№ 668 „Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  пров.
Фортечному, 23-г”;

№ 669 „Про  надання  Ковальовій  С.А.  дозволу  на  розроблення  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по  вул.
Добровольського, 22-г”;

13



№ 670 „Про  передачу  ПП  “СВІТОГЛЯД-ПЛЮС”  в  оренду  земельної
ділянки по вул. Великій Пермській, 74”;

№ 671 „Про  передачу  ТОВ  “ФУТБОЛЬНИЙ  КЛУБ  ЗІРКА”  в  оренду
земельної ділянки по вул. Гагаріна, 1-а”;

№ 672 „Про  поновлення  МП  “АРМІКС”  у  формі  ТОВ  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку № 54)”;

№ 673 „Про  поновлення  Грабовській  Т.О.  договору  оренди  земельної
ділянки по вул. Соборній, 23/34”;

№ 674 „Про  поновлення  ТОВ  ТРВК  “НОВИЙ  ДЕНЬ”  договорів  оренди
земельних ділянок по м. Кропивницькому”;

№ 675 „Про  поновлення  ПАТ  “Кіровоградобленерго”  договору  оренди
земельної ділянки по просп. Промисловому (ППЖТ)”;

№ 676 „Про  поновлення  МП  “АРМІКС”  у  формі  ТОВ  договору  оренди
земельної ділянки по вул. Великій Пермській (біля будинку № 54)”;

№ 677 „Про  надання  Національній  телекомпанії  України  дозволу  на
розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж земельної ділянки по вул. Садовій, 88”;

№ 678 „Про надання  відділу  культури і  туризму  Кіровоградської  міської
ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  в  постійне  користування  по  вул.  Павла
Луньова, 14”;

№ 679 „Про надання  відділу  культури і  туризму  Кіровоградської  міської
ради дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування по вул. Прирічній, 115”;

№ 680 „Про  надання  КП  “Кіровоград  –  Благоустрій”  Кіровоградської
міської  ради”  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки  для  розміщення  та  обслуговування
лісопарку “Бєляєвський”;

№ 681 „Про  припинення  ТОВ  “ЗОЛОТИЙ  ХОТЕЙ”  права  користування
земельною ділянкою по вул. Юрія Краснокутського, 1-в”;

№ 682 „Про  передачу  Сивому  П.Д.  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки по вул. Яновського (біля житлового будинку № 52)”;

№ 683 „Про  зміну  Шепотинник  В.Г.,  Квірквелія  М.І.  та
Квірквелія  Г.Б.  цільового  призначення  земельної  ділянки  по  вул.
В’ячеслава Чорновола, 23”;

№ 687 „Про надання ТОВ “МІСЬКПОБУТСЕРВІС” дозволу на розроблення
технічної  документації  із  землеустрою  щодо  поділу  земельної
ділянки по вул. Преображенській, 88-б”;  

№ 688 „Про передачу Урись О.В. безоплатно у власність земельної ділянки
по вул. Вокзальній (біля будинку № 37/16)”;
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№ 689 „Про  затвердження  управлінню  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього  природного  середовища  Кіровоградської  міської
ради технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки по пров. Курінному, 29”;   

№ 690 „Про  затвердження  Паламарчук  О.В.  технічної  документації  із
землеустрою  щодо  поділу  земельної  ділянки  по
пров. Курінному, 29-б”;

№ 691 „Про надання ПАТ „Кіровоградобленерго” дозволу на розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Великій Перспективній, 80”.

від 08 грудня 2016 року
№ 694 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 696 „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”;

№ 697 „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”;

№ 698 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
міста Кропивницького”;

№ 699 „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”;

№ 700 „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”;

№ 701 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради
від 24 грудня 2015 року № 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”.

від 20 грудня 2016 року
№ 703 „Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”;
№ 704 „Про звернення депутатів Кіровоградської міської ради до Верховної

Ради  України,  Комітету  з  питань  бюджету  та  Комітету  з  питань
податкової та митної політики”;

№ 715 „Про надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям
м. Кропивницького”;
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№ 724 „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”;

№ 725 Про  внесення  змін  та  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”;

№ 734 „Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24
грудня 2015 року № 40 „Про міський бюджет на 2016 рік”.

від 27 грудня 2016 року
№ 740 „Про  внесення  змін  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради

від 24 грудня 2015 року № 40 “Про міський бюджет на 2016 рік”;
№ 749 „Про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо

відведення земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 750 „Про  надання  Слівку  І.С.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  по
вул. Олексія Шаповалова (біля будинку № 1-г)”;

№ 751 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 752 „Про передачу у власність земельних ділянок учасникам АТО”;
№ 753 „Про  надання  Крячку  О.М.  дозволу  на  розроблення  проекту

землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  на  перехресті
вул. Кримської та пров. Бутовського”.

Начальник управління апарату 
Кіровоградської міської ради                          Л.Масло
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