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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОТОКОЛ  № 23
засідання постійної комісії з питань архітектури, 

будівництва, реклами, регулювання земельних відносин 
та охорони навколишнього природного середовища

16 вересня 2016 року м. Кропивницький

Голова комісії Деркаченко Ю.О.,

Присутні члени комісії: Капітонов С.І. - заступник голови комісії,
Дрига В.В. - секретар комісії,
Бєлов В.В.,
Гребенчук Ю.Ф.,
Шамардін О.С.,

Відсутні члени комісії: Ларін А.С.,

Запрошені: Грабенко О.В. - заступник
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради,

Владов Р.П. - начальник 
управління земельних відносин та 
охорони навколишнього природного 
середовища,

Мездрін В.М. - начальник 
управління містобудування та 
архітектури,

 

Присутні: Представники засобів масової інформації 
та громадських організацій
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Порядок денний

Питання доповідає заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Грабенко О.В.

1. Про погодження проекту рішення міської ради ,,Про надання КЕВ
м. Кіровоград дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок по м. Кропивницькому”

2. Про  погодження  проекту  рішення  міської  ради  ,,Про  передачу
КП  ,,Кіровоград-Благоустрій”  Кіровоградської  міської  ради”  в  постійне
користування  земельної  ділянки  для  розміщення  парку-пам'ятки  садово-
паркового мистецтва місцевого значення ,,Парк ,,Перемоги”

СЛУХАЛИ:
Деркаченка Ю.О., який запропонував затвердити порядок денний комісії

відповідно до питань, наданих управлінням земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний засідання постійної комісії Кіровоградської
міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,  регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища
відповідно  до питань, наданих управлінням земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища Кіровоградської міської ради. 

Результати голосування:
„за” – 5 (одноголосно).

Рішення прийнято.

1. СЛУХАЛИ:
Грабенка  В.О.,  який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення

міської  ради ,,Про  надання  КЕВ  м.  Кіровоград  дозволу  на  розроблення
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельних  ділянок
по  м.  Кропивницькому” та  пояснив  його  основні  положення.  Одночасно
ознайомив  присутніх  з  ескізними  проектами  надав  інформацію  щодо
перспективи використання вищезазначених земельних ділянок.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
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ВИРІШИЛИ:
Погодити  проект  рішення  міської  ради ,,Про  надання

КЕВ  м.  Кіровоград  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельних ділянок по м. Кропивницькому”.

Результати голосування:
„за” – 4,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

***
Шамардін О.С. долучився до засідання комісії.

***
2. СЛУХАЛИ:

Грабенка  В.О., який  ознайомив  членів  комісії  з  проектом  рішення
міської  ради ,,Про передачу  КП ,,Кіровоград-Благоустрій” Кіровоградської
міської  ради”  в  постійне  користування  земельної  ділянки для  розміщення
парку-пам'ятки  садово-паркового  мистецтва  місцевого  значення  ,,Парк
,,Перемоги” та пояснив його основні положення.

В обговоренні питання взяли участь всі члени комісії.
ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  проект  рішення  міської  ради ,,Про  передачу
КП  ,,Кіровоград-Благоустрій”  Кіровоградської  міської  ради”  в  постійне
користування  земельної  ділянки  для  розміщення  парку-пам'ятки  садово-
паркового мистецтва місцевого значення ,,Парк ,,Перемоги”.

Результати голосування:
„за” – 5,

„проти” – 0,
„утримались” – 1,

„не голосували” – 0,
Рішення прийнято.

Голова комісії Ю.Деркаченко

Секретар комісії            В.Дрига


