
  
 
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

 
від “ 5 ” березня  2012 року               № 182 

 
                             м. Кіровоград 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
«Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 2 квітня 2009 року № 1896 
“Про створення комісії по  
розгляду земельних спорів та  
затвердження Положення про   
комісію по розгляду земельних спорів” 

 
Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, ст. 158, 159, 160 

Земельного кодексу України, ст. 33, 52, 53 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р I Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 

змін до рішення Кіровоградської міської ради від 2 квітня 2009 року                         
№ 1896 “Про створення комісії по  розгляду земельних спорів та 
затвердження Положення про комісію по розгляду земельних спорів”, що 
додається. 

2. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради забезпечити винесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської  міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови  Дзядуха В.О. 
 
 
Міський голова    О.Саінсус 
 
 
Каратєєва 
32-29-74 



 
      ПОГОДЖЕНО  
      рішенням виконавчого комітету       
                                         Кіровоградської міської ради                                                       

від “___” __________ 2012 року        
№ ______ 
 
Проект  

 
     УКРАЇНА   

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від “___” _______  2012 року       № ____ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 2 квітня 2009 року № 1896 
“Про створення комісії по  
розгляду земельних спорів та  
затвердження Положення про 
комісію по розгляду земельних спорів” 
 

Керуючись ст. 143, 146 Конституції України,  ст. 158, 159, 160  
Земельного кодексу України, ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
    1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від                          

2 квітня 2009 року № 1896 “Про створення комісії по розгляду земельних 
спорів та затвердження Положення про комісію по розгляду земельних 
спорів” та викласти в новій редакції склад комісії по розгляду земельних 
спорів згідно з додатком. 

2. 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 

 
Каратєєва 
32-29-74 



 
 
 
 

Додаток 
 до рішення Кіровоградської  
 міської ради 

        від “____” ___________ 2012 року 
        № _____ 

 
 

СКЛАД 
комісії по розгляду земельних спорів 

 
Голова комісії 

 
Перший заступник міського голови  

 
Заступник голови комісії 

 
Начальник управління земельних відносин  та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради  
 

Секретар комісії 
 
Представник  управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради  
       

   Члени комісії: 
 

Начальник юридичного відділу 
 
Начальник управління містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради – головний архітектор міста    
 
 
Начальник ОКП “Кіровоградське обласне об’єднане бюро технічної 
інвентаризації” (за погодженням) 
     
Начальник (заступник) управління Держкомзему у м. Кіровограді 
Кіровоградської області (за погодженням) 
 
 
Начальник управління  
земельних відносин та  
охорони навколишнього  
природного середовища      В.Пидорич 
 


