
 

     

                 

 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  12 липня 2018  року                                                        № 1752 

 

Про внесення змін до рішення  

Кіровоградської міської ради  

від 15 березня 2017 року № 830  

“Про затвердження Програми  

розвитку земельних відносин 

у місті Кропивницькому  

на 2017-2019 роки” 

 

 Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, Земельним кодексом 

України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

землеустрій” та враховуючи лист Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 16 січня 2018 року № 01-18/34/0.3 про передбачення коштів 

на фінансування заходів Програми розвитку земельних відносин в області                       

у 2018 році, Міська рада міста Кропивницького  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 15 березня 

2017  року № 830 “Про затвердження Програми розвитку земельних відносин  

у місті Кропивницькому на 2017-2019 роки”, а саме додаток до даної 

Програми викласти у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 

регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного  

середовища, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В. 

 

 

Міський голова                                    А. Райкович   

 
Каратєєва 32 29 74  



 

 

 

                                                                                  Додаток  

до рішення Міської ради   

міста Кропивницького       

 12 липня 2018 року  

 № 1752 

 

Ресурсне забезпечення Програми розвитку земельних відносин в  

місті Кропивницькому на 2017-2019 роки 

 

№

 

п

/

п 

Назви заходу  

Розподіл коштів по роках,  

тис. грн 

Усього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис.грн 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 

1 Супровід та 

обслуговування 

автоматизованої бази 

даних міського 

кадастру 

-  - 30,0  30,0  

2 Інвентаризація 

земель міста: 

 

за рахунок міського 

бюджету 

 

співфінансування із 

обласного  бюджету 

 

120,0  

 

 

480,0 

120,0 

 

 

480,0                                    

120,0 

 

 

-                                    

360,0 

 

 

960,0 

 Виготовлення 

технічної 

документації щодо 

відведення  у 

власність та в оренду 

земельних ділянок 

 

55,5 80,0 110,0 245,5 

  

Всього по Програмі: 

 

655,5  

 

680,0 

 

260,0  

 

1595,5  

 

Начальник управління 

земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища     Р.Владов


