
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 

від 18 грудня 2019 року № 3062 

 

Про звернення депутатів Міської ради 

міста Кропивницького щодо компенсації  

у грошовому еквіваленті  

за земельні ділянки  

для учасників бойових дій, 

учасників АТО/ООС 

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Міська рада                           

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.    Підтримати звернення депутатів Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання щодо компенсації у грошовому еквіваленті за земельні 

ділянки для учасників бойових дій, учасників АТО/ООС  (додається). 

 

2. Доручити управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького 

надіслати Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України копію даного 

рішення Міської ради міста Кропивницького. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна. 

 

 

 

Міський голова   Андрій РАЙКОВИЧ 



 

Кабінет Міністрів України 

Верховна Рада України 

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 

щодо компенсації у грошовому еквіваленті за земельні ділянки для 

учасників бойових дій, учасників АТО/ООС 

 

На виконання повноважень органу місцевого самоврядування щодо 

представництва інтересів територіальної  громади міста Кропивницького 

депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання звертаються 

до вас із пропозицією вирішення проблеми реалізації учасниками бойових дій, 

учасниками АТО/ООС конституційного права на отримання земельних 

ділянок. 

Станом на сьогодні до Міської ради міста Кропивницького звернулись 

більш як 2 000 учасників бойових дій із заявами на отримання у власність 

земельних ділянок на території міста для будівництва та обслуговування 

житлових будинків. Проте, враховуючи об’єктивні обставини, задовольнити 

всі клопотання не є можливим. 

Зважаючи на напружену ситуацію щодо отримання учасниками бойових 

дій земельних ділянок у власність, а також суспільний резонанс стосовно 

даного питання, депутатський корпус Міської ради міста Кропивницького 

вважає за доцільне виплатити учасникам бойових дій, учасникам АТО/ООС 

компенсацію у грошовому еквіваленті за неотримані з об’єктивних причин 

земельні ділянки. Оскільки вирішення питання щодо виплати компенсації та 

визначення такого відшкодування виходить за рамки повноважень міської 

ради, звертаємось до вас із пропозицією про врегулювання вказаного питання 

на законодавчому рівні. 

 
 

 

З повагою 
 

Депутати Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання 
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