
                                                                         
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ЧОТИРНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 28 лютого 2012 року                                                               № 1296 
 
 
Про звіт постійної комісії 
Кіровоградської міської ради з питань  
архітектури, будівництва, регулювання  
земельних відносин та реклами 

 

 
Відповідно до пункту 11 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статті 184 Регламенту Кіровоградської міської 
ради шостого скликання та заслухавши звіт голови комісії про роботу 
постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань архітектури, 
будівництва, регулювання земельних відносин та реклами за 2011 рік, 
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
Звіт про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з 

питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин та 
реклами за 2011 рік взяти до відома (додається). 
 
 
 
Міський голова                                                                                     О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Додаток  
до рішення Кіровоградської міської 
ради від 28 лютого 2012 року 
№ 1296 

 
Звіт  

про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 
архітектури, будівництва, регулювання земельних  

відносин та реклами  
за 2011 рік 

 
Відповідно до рішень Кіровоградської міської ради  

від 19 листопада 2010 року № 14 „Про затвердження Положення про 
постійні комісії Кіровоградської міської ради шостого скликання” та № 15 
„Про утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради шостого 
скликання” створена та працює постійна комісія Кіровоградської міської 
ради з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних відносин 
та реклами. 

До складу комісії входять 10 депутатів Кіровоградської міської ради: 
голова комісії - Бєлов В.В., заступник голови комісії - Мороз О.О., 
секретар комісії, Білоброва Т.Д., члени комісії:  
Зайцев А.М., Кролевець А.В., Левченко А.Я., Мосін О.В.,  
Табалов С.М., Хох Д.В. та Шамардін О.С.  

У своїй діяльності комісія керується Законами України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, 
Регламентом міської ради, Положенням про постійні комісії, рішеннями 
міської ради, розпорядженнями міського голови та працювала згідно з 
перспективним планом роботи міської ради на 2011 рік. 

 
Комісія з питань архітектури, будівництва, регулювання земельних 

відносин та реклами забезпечує: 
 
розгляд пропозицій щодо вирішення питань регулювання земельних 

відносин, які подаються відповідним виконавчим органам після 
узагальнення заяв і пропозицій фізичних та юридичних осіб;  

 
попередній розгляд питань з коригування генерального плану міста, 

містобудівної політики, земельних відносин та реклами; 
 
попередній розгляд, відповідно до законодавства, правил забудови та 

благоустрою міста; 
 

розгляд та підготовку пропозицій проектів рішень, що стосуються 
повноважень даної комісії; 

 

здійснення контролю за виконанням рішень ради. 
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У 2011 році: 
Відбулося 37 засідань комісії з питань архітектури, будівництва, 

регулювання земельних відносин та реклами, на яких розглянуто  
1356 питань щодо регулювання земельних відносин та інших, які надійшли 
на розгляд комісії. 

 

Прийнято рішень по земельним питанням – 734, з них: 
Передача в оренду – 113 (482 земельні ділянки). 
Передача у постійне користування – 39. 
Надання дозволів (оренда) – 253. 
Приватний сектор – 222 (870 громадян). 
Аукціони – 29. 
Продаж земельних ділянок – 19. 
Інші питання – 59. 

 

По укладанню договорів купівлі-продажу земельних ділянок – 10; 
(на суму 4 117 194 грн.) 
 

По укладанню договорів оренди – 379 (на суму 2,6123 млн. грн./рік); 
 

По проведенню аукціонів – 9; 
Продано право оренди на суму 96 422 грн.  
 
 
В результаті роботи комісії спільно з управлінням земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища: 
План надходження від орендної плати за 2011 рік – 24,1527 млн.грн. 

 
Збільшення плану – 29,191 млн.грн. 

 
Факт – 26,088 млн.грн. 

 
План надходження від продажу земельних 
ділянок 

 
– 7,258 млн.грн. 
 

Факт – 4,118 млн.грн. 
  

 
 
 

Голова комісії постійної комісії Кіровоградської  
міської ради з питань архітектури, будівництва, 
регулювання земельних відносин та реклами                                      В.Бєлов 


