
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ  

Р ІШЕННЯ  

від 07 жовтня 2014 року                               № 3423 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 02.04.2009 № 1896 «Про  
створення комісії по розгляду  
земельних спорів та затвердження  
Положення про комісію по розгляду 
земельних спорів» 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до           
статей 103-109, 158, 160, 161 Земельного кодексу України, статей 52, 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вирішення 
спорів з приводу суміжного землекористування, Кіровоградська міська рада 
 

ВИ Р ІШИЛА :  
 

1. Склад комісії по розгляду земельних спорів, затверджений рішенням 
Кіровоградської міської ради від 02 квітня 2009 року № 1896 «Про створення 
комісії по розгляду земельних спорів та затвердження Положення про комісію 
по розгляду земельних спорів» затвердити у новій редакції (додається). 

2. Внести зміни до Положення про комісію по розгляду земельних 
спорів, а саме: 

пункт 1.3 викласти в наступній редакції: «1.3. Комісія – колегіальний 
орган, утворений Кіровоградською міською радою відповідно до її 
повноважень. Склад комісії затверджується рішенням Кіровоградської міської 
ради»; 

пункт 3.2 викласти в наступній редакції: «3.2. Засідання Комісії 
проводиться на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня її 
подання до Кіровоградської міської ради. Попереднє ознайомлення та 
вивчення матеріалів членами Комісії проводиться не пізніше як за 5 днів до 
дня засідання. Документи по земельних спорах зберігаються в Управлінні»; 

у пункті 3.3 виключити перше речення: «Документи щодо земельних 
спорів розглядаються на підставі заяви однієї із сторін у місячний термін з дня 
її подання до Кіровоградської міської ради». 
 
 
Секретар міської ради             І.Марковський 
 
Котан 22 09 49 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Кіровоградської міської ради 
від 07 жовтня 2014 року № 3423 

 
 

СКЛАД 
комісії по розгляду земельних спорів 

 
 

Голова комісії: 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії: 

Начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища 
 

Секретар комісії: 

Головний спеціаліст управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища 
 

Члени комісії: 

Заступник голови постійної комісії з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин – депутат міської ради 
 
Заступник начальника управління – начальник відділу земельних відносин 
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища 
 
Начальник управління містобудування та архітектури – головний архітектор 
міста 
 
Начальник відділу планування та забудови управління містобудування та 
архітектури 
 
Головний спеціаліст відділу земельних відносин управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 
 
Начальник юридичного управління 
 
Представник головного управління житлово-комунального господарства           
(за згодою) 
 


