
 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 10 червня 2016 року       № 324 
 
Про затвердження Положення про  
встановлення черги на отримання  
земельних ділянок учасниками та членами 
сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції на території м. Кіровограда 

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 5, 6, 10, 12 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання 
статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет 
та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» та з урахуванням 
рекомендацій розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.2015         
№ 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної операції та 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними 
ділянками», Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Положення про встановлення черги на отримання 
земельних ділянок учасниками та членами сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції на території м. Кіровограда (далі – Положення) 
згідно з додатком 1. 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2014  
№ 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій 
особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення» вважати учасниками бойових дій осіб, які брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції. 

3. Доручити управлінню земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради: 

3.1. Створити єдиний реєстр учасників антитерористичної операції для 
порядку взяття на облік та в подальшому передачі земельних ділянок 
безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 

3.2. Внести до єдиного реєстру учасників антитерористичної операції, а 
також членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, яких  
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було взято на облік відповідно до дати та номеру запису журналів реєстру 
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які звернулись до 
Кіровоградської міської ради з питанням щодо виділення земельних ділянок 

у власність та поданих заяв від учасників антитерористичної операції у 
межах м. Кіровограда, в порядку черговості, що відповідає даті подачі заяви. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та заступника міського голови згідно з розподілом 
функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова         А.Райкович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 22 09 49 



Додаток до рішення 
Кіровоградської міської ради 
10 червня 2016 року 
№ 324 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про встановлення черги на отримання земельних ділянок  
учасниками та членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції  

на території м. Кіровограда 
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Положення про встановлення черги на отримання земельних ділянок 

учасниками та членами сімей загиблих учасників антитерористичної операції 
на території м. Кіровограда (далі – Положення) розроблено з дотриманням 
нормативно-правових актів стосовно забезпечення учасників 
антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції земельними ділянками. 

1.2. Положення розроблено з метою забезпечення учасників та членів 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними ділянками 
з урахуванням рекомендацій розпорядження Кабінету Міністрів України          
від 19.08.2015 № 898-р «Питання забезпечення учасників антитерористичної 
операції та сімей загиблих учасників антитерористичної операції земельними 
ділянками». 

1.3. Положення визначає порядок обліку на отримання земельних 
ділянок учасниками та членами сімей загиблих учасників антитерористичної 
операції для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських 
будівель та споруд на території м. Кіровограда. 

1.4. Дія Положення поширюється на учасників та членів сімей загиблих 
учасників антитерористичної операції зареєстрованих в м. Кіровограді, що 
підтверджується відповідним документом, які виявили бажання отримати 
земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, 
господарських будівель та споруд. 

1.5. Учасникам антитерористичної операції, в яких не використано право 
на безоплатну приватизацію земельної ділянки відповідного цільового 
призначення, можуть бути надані безоплатно у власність земельні ділянки 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд на територіях, визначених для цієї мети Генеральним планом                   
м. Кіровограда, відповідно до плану зонування та детального плану 
територій. 

1.6. У разі, якщо учасник антитерористичної операції скористався 
правом на безоплатне отримання земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд до 
моменту прийняття участі в антитерористичній операції, то таким особам 
земельна ділянка відповідного цільового призначення не надається.  
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1.7. Членам сімей  загиблих учасників антитерористичної операції в 

першочерговому порядку  може бути надана земельна ділянка безоплатно у 
власність (одна земельна ділянка на родину, при цьому першочергове право 
на отримання такої земельної ділянки має дружина, у разі відсутності 
дружини – дитина, у разі відсутності дитини – батьки, у разі відсутності 
батьків – рідні сестра або брат), які надали документ, підтверджуючий 
відповідний статус згідно з п. 2.1 Положення. 

В другу чергу забезпечуються земельними ділянками учасники 
антитерористичної операції, які мають інвалідність І – ІІ групи, отриману під 
час виконання обов’язків військової служби в зоні антитерористичної 
операції. 

В третю чергу – інші учасники антитерористичної операції. 
 

2. Порядок постановки на облік 
 
2.1.  Для взяття на облік учасники антитерористичної операції, 

зацікавлені в одержанні земельної ділянки, подають через Центр надання 
адміністративних послуг м. Кіровограда (далі - ЦНАП) заяву у довільній 
формі на ім’я міського голови про бажання отримати у власність земельну 
ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд у межах м. Кіровограда. 

 До заяви необхідно надати наступні документи: 
 копія паспорта;  

        копія реєстраційного номера картки платника податків 
(ідентифікаційний код); 
        копія посвідчення учасника бойових дій або довідки про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції; 

копія довідки з місця проживання; 
для членів сімей загиблих – копія посвідчення члена сім’ ї загиблого; 

        для інвалідів та поранених – копія посвідчення інваліда війни або 
довідки про поранення. 

2.2. Облік заяв учасників та членів сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, які виявили бажання отримати земельні ділянки 
для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель та 
споруд на території м. Кіровограда, здійснюється управлінням земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради шляхом формування єдиного реєстру учасників 
антитерористичної операції (далі – Єдиний реєстр). 

2.3. До Єдиного реєстру вносяться учасники антитерористичної 
операції, зареєстровані в м. Кіровограді. Дата реєстрації місця проживання 
учасника антитерористичної операції в м. Кіровограді повинна передувати 
даті його направлення/перебування для участі в антитерористичній операції.  

2.4. Нумерація учасників антитерористичної операції в Єдиному реєстрі 
проводиться в порядку черговості, що відповідає даті подання заяви. У разі 
подання відповідної заяви кількома особами одночасно їх розгляд  
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відбуватиметься в залежності від проведеної реєстрації вхідної 
кореспонденції. 

2.5. Підставою для внесення учасників антитерористичної операції в 
Єдиний реєстр є подання повного комплекту документів, визначених п. 2.1 
Положення. 

2.6. Зміни в Єдиному реєстрі, а саме виключення з реєстру за власним 
бажанням, допускаються лише за рішенням постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 
відповідно до протоколу засідання. 

2.7. Відповідальність за організацію та ведення Єдиного реєстру, 
покладається на головного спеціаліста відділу земельних відносин 
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради. 

 
 
 
Начальник управління земельних 
відносин та охорони навколишнього 
природного середовища       Р.Владов 

 


