
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
  

 
від 21 серпня 2013 року        № 478                
№ _____ 

 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про внесення змін та доповнень до   
Положення про управління земельних відносин  
та охорони навколишнього природного  
середовища Кіровоградської міської ради,  
затвердженого рішенням Кіровоградської  
міської ради від 24.02.2011 року № 217» 

 
Керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від                
29.04.2013 року № 2230 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради» виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р I Ш И В: 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                       
«Про внесення змін та доповнень до Положення про управління земельних 
відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 року № 217», що додається. 

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

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 
відносин та першого заступника міського голови  Каніщева В.М. 
 
 
Міський голова    О.Саінсус 
 
Гавриленко 22 09 49 



 
ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
21 серпня 2013  
№ 478 

   
               ПРОЕКТ  
 
 У К Р А Ї Н А  

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
  

 СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___” ___________ 2013 року                      № _____ 
 
 
Про внесення змін та доповнень до   
Положення про управління земельних відносин  
та охорони навколишнього природного  
середовища Кіровоградської міської ради  
затвердженого рішенням Кіровоградської  
міської ради від 24.02.2011 року № 217 
 
 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від                
29.04.2013 року № 2230 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27.01.2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність 
та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради» Кіровоградська                 
міська рада 

 
В И Р I Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни та доповнення до Положення про управління земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища 
Кіровоградської міської ради затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24.02.2011 року № 217 «Про затвердження Положення про 
управління земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища Кіровоградської міської ради», а саме: 

1) в пункті 1.3 розділу І Положення слова «Про плату за землю», «Про 
розмежування земель державної та комунальної власності» виключити; 

2) у розділі ІІІ Положення:  
    пункти 3.1.4,  3.12 виключити;  



 
2 

 
в пункті 3.4.4 слова «управлінням Держкомзему у м. Кіровограді» 

замінити словами «Головним управлінням Держземагентства у 
Кіровоградській області»; 

в пункті 3.11 слова «захист своїх прав та інтересів в усіх судових 
інстанціях» виключити.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та першого заступника міського голови  Каніщева В.М. 

 
 
 
Міський голова         О.Саінсус 
 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гавриленко 22 09 49 


