
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 
від 7 грудня 2011 року                 № 1045 
 
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності 
 
 Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Закону України "Про розмежування земель 
державної та комунальної власності", доручення Президента України           
від 22 грудня 2010 року № 1-1/3069, з метою організації належного 
виконання робіт з розмежування земель державної та комунальної власності 
у місті Кіровограді, приймаючи до уваги розділ ІV Державної стратегії 
регіонального розвитку на період до 2015 року, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 21.07.06 № 1001 та враховуючи Методичні 
рекомендації з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності, затверджені наказом Держкомзему 
України від 18.07.08 № 177, Кіровоградська міська рада 
 
     В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності міста Кіровограда. 
 2. Доручити управлінню земельних відносин та охорони 
навколишнього    природного   середовища   Кіровоградської   міської     ради  
виступити замовником розробки проекту землеустрою щодо розмежування 
земель державної та комунальної власності міста Кіровограда. 
 3. Визначити наступний порядок розроблення проекту землеустрою 
щодо розмежування земель державної та комунальної власності                
міста Кіровограда: 
 3.1. Підготовчі роботи, а саме: збір, систематизація, аналіз та вивчення 
рішень про надання (передачу), вилучення земельних ділянок, проведення та 
затвердження інвентаризації земель і землекористувачів, документації із 
землеустрою, земельно-кадастрових, планово-картографічних, геодезичних, 
містобудівних, державно-реєстраційних та інших матеріалів, які 
характеризують місце розташування об'єктів, розподіл земель за формами 
власності, категоріями, власниками і користувачами, облік та використання 
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земельного фонду, наявність об’єктів нерухомого майна та їх належність 
тощо. 
 3.2. Обґрунтування проектного рішення, яке визначає: 
 3.2.1. Місце розташування і розмір земельних ділянок, що залишаються 
у державній власності за категорією земель. 
 3.2.2. Місце розташування і розмір земельних ділянок, що залишаються 
у комунальній власності територіальної громади за категорією земель. 
 3.3. Оформлення проекту землеустрою щодо розмежування земель 
державної та комунальної власності міста Кіровограда, який повинен містити 
пояснювальну записку, графічні матеріали проекту, матеріали інвентаризації 
земель, кадастрових зйомок, організаційного забезпечення та погодження 
проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності міста Кіровограда, перелік земель державної та комунальної 
власності за категоріями земель. 
 4. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради: 
 4.1. Визначити спеціалізовану землевпорядну організацію – розробника 
проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності міста Кіровограда через проведення тендеру на виконання робіт. 
 4.2. Розробити та затвердити завдання на виготовлення проекту 
землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності 
міста Кіровограда з врахуванням технічних, економічних та інших вимог, які 
є невід'ємною частиною договору на виконання робіт. 
 4.3. Подати у встановленому порядку проект землеустрою щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності міста Кіровограда 
міській раді на затвердження. 
 5. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради передбачити 
кошти на виконання робіт для виготовлення проекту землеустрою. 
 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами та першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О. 
 
 
 
Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гоувар 
22-09-49 


