
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 
ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 14 червня 2016 року                                                                           № 330 
 
Про колективний депутатський запит  
депутатів Кіровоградської міської ради 
 
 

Керуючись статтею 48 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 
в Україні”, пунктами 6, 7 статті 11 Регламенту Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання, розглянувши звернення громадян та ситуацію, 
яка склалася навколо зеленого масиву Лісопаркова, розглянувши колективний 
депутатський запит депутатів міської ради від 03.06.2016 
№ 191/7-дз-к, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Підтримати колективний депутатський запит депутатів міської ради 
щодо необхідності впорядкування зелених насаджень та створення природно-
заповідного фонду в районі зеленого масиву Лісопаркова частково, в частині 
необхідності проведення впорядкування та створення об’єкта природно-
заповідного фонду (ПЗФ) (від 03.06.2016 № 191/7-дз-к додається). 

 
2. Для детальної перевірки, розробки та підготовки впровадження 

відповідних заходів щодо інвентаризації, впорядкування та розвитку зелених 
зон та об’єктів природно заповідного фонду, в тому числі викладених 
в колективному депутатському запиті депутатів міської ради від 03.06.2016 
№ 191/7-дз-к створити тимчасову контрольну комісію Кіровоградської 
міської ради з питань впорядкування зелених насаджень та природно- 
заповідного фонду міста Кіровограда. 

 
3. Обрати до складу тимчасової контрольної комісії з питань 

впорядкування зелених насаджень та природно-заповідного фонду міста 
Кіровограда:
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голову комісії    Смірнова Володимира Олександровича, 
членів комісії:   Бєлова Віталія Віталійовича, 
                            Гребенчука Юрія Федоровича, 
        Деркаченка Юрія Олександровича, 

Демченка Михайла Івановича, 
Капітонова Сергія Івановича, 
Краснокутського Олега Володимировича, 
Линченка Максима Дмитровича, 
Шамардіна Олександра Сергійовича. 
 

4. Доручити тимчасовій контрольній комісії з питань впорядкування 
зелених насаджень та природно-заповідного фонду міста Кіровограда 
провести роботу щодо інвентаризації зелених насаджень та природно- 
заповідного фонду, напрацювати відповідні рішення щодо створення об’єктів 
природно-заповідного фонду для впорядкування документації та розвитку 
відповідних зелених зон та об’єктів природно-заповідного фонду              
міста Кіровограда. 

Зокрема: 
4.1. До наступного сесійного засідання Кіровоградської міської ради 

провести ретельний аналіз та підготувати відповідні проекти рішень по 
питанням запропонованим в колективному депутатському запиті 
від 03.06.2016 № 191/7-дз-к. 

4.2. Провести інвентаризацію земельних ділянок в Лісопарковій, які 
надані у власність або користування, відносно яких судові процеси щодо їх 
повернення є безперспективними (є відповідні рішення судів або сформована 
певна судова практика). 

4.3. Сформувати межі ,,залишків” зеленої зони з урахуванням п. 4.1. 
і підготувати проект рішення щодо надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою для відведення земельної ділянки під розміщення об’єкта     
ПЗФ ,,Лісопаркова”.  

 
5. У період до кінця ІІІ кварталу 2016 року скоординувати проведення 

інвентаризації зелених зон міста Кіровограда та напрацювати проекти рішень 
щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду. В тому числі: 

5.1. Підготувати відповідні зміни в План Зонування, враховуючи 
коригування Переважних і Допустимих видів забудови в рекреаційних зонах. 

5.2. Здійснювати контроль за розробкою проекту землеустрою, 
реєстрацією сформованих земельних ділянок та об’єктів ПЗФ. 

5.3. Вносити відповідні зміни в План Зонування міста. 
5.4. Здійснювати інші заходи в межах своїх повноважень та відповідно 

до Закону України щодо збереження, впорядкування та розвитку зелених зон 
та об’єктів природно заповідного фонду міста Кіровограда. 
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6. Підготувати звіт про свою діяльність до кінця ІІІ кварталу 
2016 року. 

 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

міської ради Бойка С.В. та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 
 
 

Міський голова                  А.Райкович 


