
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 
 
 
 

 СОРОК ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 02 липня 2015 року        № 4203 
 
Про створення тимчасової контрольної  
комісії з питань надання земельних  
ділянок учасникам АТО та членам сімей  
в мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним  
та СТ “Аграрник”)  
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 48 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 160, 161, 162, 163, 
164 Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання, враховуючи 
рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2015 року № 4007 “Про 
затвердження ТОВ “САЛЮТ” технічної документації із землеустрою щодо 
поділу та об'єднання земельної ділянки між пров. Курінним та СТ “Аграрник”,  
звернення учасників АТО, членів сімей та членів громадських організацій, 
пропозиції депутата міської ради Кролевця А.В., Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
  
 1. Створити тимчасову контрольну комісію з питань надання земельних 
ділянок учасникам АТО та членам сімей в мікрорайоні Лелеківка (між                  
пров. Курінним та СТ “Аграрник” - кадастровий № 3510100000:02:028:0221) 
та обрати до її складу депутатів Кіровоградської міської ради: 
 голову комісії Михальонка Сергія Анатолійовича  
 членів комісії: Ковальчука Олександра Миколайовича; 
        Костенко Олену Володимирівну; 
        Мороза Олександра Олександровича; 
        Мосіна Олександра Володимировича; 
        Олійника Олексія Олексійовича; 
        Хоха Дмитра Віталійовича; 
        Шамардіна Олександра Сергійовича; 
        Шведова Володимира Миколайовича; 
                                   Шутку Валерія Васильовича.
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 2. Залучити до участі у роботі комісії представників військових 
формувань - учасників АТО, громадських організацій, які опікуються 
захистом прав учасників АТО та членів сімей.  
 3. Членам комісії та особам, залучених комісією для участі в її роботі, 
забезпечити нерозголошення інформації, яка стала їм відома у зв'язку з їх 
роботою в складі комісії.   
  4. Зобов'язати тимчасову контрольну комісію з питань надання 
земельних ділянок учасникам АТО та членам сімей подати міській раді звіт 
про свою роботу у порядку, встановленому чинним законодавством України, 
та підготувати відповідний проект рішення щодо надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність у мікрорайоні Лелеківка (між пров. Курінним та                  
СТ “Аграрник”) учасникам АТО та членам сімей. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


