
      

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 липня 2018 року         № 1743 
 
Про проведення інвентаризації 
земель комунальної власності 
територіальної громади 
міста Кропивницького 

  
Відповідно до статей 12, 122, 182, 184 Земельного кодексу України,  

пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 35 Закону України «Про землеустрій», пункту 7 Прикінцевих та 
перехідних положень Закону України «Про державний земельний кадастр», 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про 
затвердження Порядку інвентаризації земель», з метою створення повноцінної 
бази даних про всі земельні ділянки в межах міста Кропивницького на паперових 
та електронних носіях, організації постійного контролю за використанням земель 
в населеному пункті, виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі 
встановленням меж їх ділянок, виявлення земельних ділянок, що не 
використовуються або використовуються нераціонально, не за цільовим 
призначенням, а також визначення якісного стану земельних ділянок, їх меж, 
прибудинкових територій, об’єктів інфраструктури міста, гаражного будівництва, 
впорядкування розміщення тимчасових споруд, елементів благоустрою та 
об’єктів зовнішньої реклами на території міста Кропивницького, Міська рада 
міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Провести інвентаризацію земель комунальної власності територіальної 
громади міста Кропивницького. 

2. Надати управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Міської ради міста Кропивницького дозвіл на 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 
комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького. 

3. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Міської ради міста Кропивницького на виконання п. 1 
даного   рішення   провести   процедуру   закупівлі   робіт  і  послуг  з проведення  
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інвентаризації земель в порядку, встановленому чинним законодавством 
України. 

4. Після визначення виконавця робіт по проведенню інвентаризації, 
управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Міської ради міста Кропивницького укласти договір на виконання 
робіт по розробленню технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель комунальної власності територіальної громади 
міста Кропивницького. 

5. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Міської ради міста Кропивницького організувати 
розроблення, погодження технічної документації із землеустрою щодо 
проведення інвентаризації земель в порядку, визначеним законодавством 
України та подати її на затвердження до Міської ради міста Кропивницького. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання земельних відносин та 
охорони навколишнього природного середовища та заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова                  А.Райкович  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 


