
УКРАЇНА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

від “ 03”серпня   2017 року           № 65 

 

 

 

Про утворення комісії 

 

Керуючись ст. 141, 146 Конституції України, ст. 12 Земельного кодексу 

України, законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист Управління захисту економіки в 

Кіровоградській області від 11.05.2017 № 4059/39/110/01-17, з метою перевірки 

дотримання вимог чинного законодавства (в т.ч. земельного, податкового)                    

під час користування земельними ділянками комунальної власності, на яких 

розміщені супермаркети «АТБ» 

 

1. Утворити комісію з перевірки дотримання вимог чинного 

законодавства під час користування земельними ділянками комунальної 

власності, на яких розміщені супермаркети «АТБ», у складі згідно з додатком. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища Кіровоградської міської ради та управлінню 

містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради забезпечити 

надання комісії необхідних матеріалів для роботи комісії, в т.ч. матеріалів               

від органів виконавчої влади у сфері екології, управління Державної 

архітектурно-будівельної інспекції у Кіровоградській області, Головного 

управління Держгеокадастру у Кіровоградській області. 

3. За результатами проведеної роботи комісії запропонувати механізм 

вирішення поставлених питань в рамках діючого законодавства. 

4.Контроль  за виконанням даного розпорядження покласти на заступника  

міська голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради                   О.Мосін   

 

 

 

 
Каратєєва 32 29 74  

 

 



Додаток до розпорядження 

міського голови  

«03» серпня  2017 

№ 65 

Склад комісії 

з перевірки дотримання вимог чинного законодавства під час 

користування земельними ділянками комунальної власності, на яких 

розміщені супермаркети «АТБ» 
 

Співголови комісії: 
 

Грабенко 
Олександр Володимирович 

- 
 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
 

Єфімович 
Оксана Володимирівна 
 

- виконуючий обов’язки начальника 
Кропивницької ОДПІ ГУ ДФС у 
Кіровоградській області (за згодою) 
 

Заступник голови комісії 

Мездрін 
Вадим Миколайович 

- начальник управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради 

   

Секретар комісії 

Тараненко 

Ганна Геннадіївна 
- головний спеціаліст сектора планування та 

забудови управління містобудування та 
архітектури Кіровоградської міської ради 
 

Члени комісії: 

Владов 
Родіон Петрович 

- начальник управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради 
 

Горбовський 
Сергій Володимирович 

- начальник управління по сприянню 
розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування населення Кіровоградської 
міської ради 
 

Максюта 
Андрій Вікторович 

- начальник спеціалізованої інспекції 
Кіровоградської міської ради 
 

Сліпченко  
Андрій Костянтинович 
 
 

- начальник управління Державного 
архітектурно-будівельного контролю 
Кіровоградської міської ради 

 

В.о. начальника управління земельних 

відносин та охорони навколишнього 

природного середовища  

Кіровоградської міської ради                 В.Пидорич 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie6Pv_-_bTAhUGBSwKHcT-AhwQFghBMAQ&url=https%3A%2F%2Fdeclarations.com.ua%2Fdeclaration%2Fnacp_d6d3e092-9d52-460c-8900-5d21407b886f&usg=AFQjCNFOdWOhz1Vn8utOLUAo7g_QByR_cA

