
 

ПРОЄКТ № 3943 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2020 року                            № ______ 

 
 

Про внесення змін до рішень міської ради  
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України та розглянувши 

клопотання КП “Благоутрій”, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 2 рішення міської ради від 10.06.2016 року  

№ 296 “Про депутатський запит депутата Кіровоградської міської ради 

Капітонова С.І.”, а саме викласти в наступній редакції: 

Надати комунальному підприємству “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування, орієнтовною площею 5.4000 га (у 

тому числі по угіддях - 5.4000 га, які використовуються для відпочинку 

населення) для розміщення та обслуговування скверу “Молодіжний” за рахунок 

земель рекреаційного призначення. 

2.  Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 17.11.2016 року  

№ 680 “Про надання КП “Кіровоград-Благоутсрій” Кіровоградської міської 

ради” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення та обслуговування лісопарку “Бєляєвський”, а саме 

викласти в наступній редакції: 

Надати комунальному підприємству “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування, загальною площею 51.7460 га ( у 

тому числі по угіддях - 51.7460 га, землі які використовуються для відпочинку 

населення), для розміщення та обслуговування лісопарку “Бєляєвський” за 

рахунок земель рекреаційного призначення.  

 

 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Олег Левченко 22 09 49 



 
 
 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 10 червня 2016 року                        № 296 
 
Про депутатський запит депутата 
Кіровоградської міської ради  
Капітонова С.І. 
 

Відповідно до статей 21, 22 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, статті 26, пунктів 7, 8 статті 49 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши депутатський запит 
депутата міської ради Капітонова С.І. від 10.06.2016 № 226/7-дз, 
Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Підтримати депутатський запит депутата Кіровоградської міської 
ради Капітонова С.І. щодо благоустрою скверу Молодіжний (додається). 

2. Надати Комунальному підприємству ,,Кіровоград-Благоустрій”  
Кіровоградської міської ради” дозвіл на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для розміщення природно-заповідного 
фонду скверу ,,Молодіжний”. 

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства спільно 
з фінансовим управлінням Кіровоградської міської ради опрацювати 
депутатський запит та внести пропозиції про внесення змін до міського 
бюджету на наступне засідання сесії міської ради для фінансування робіт по 
догляду за сквером ,,Молодіжний”. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Кіровоградської міської ради з питань архітектури, будівництва, реклами, 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища та з питань житлово-комунального господарства, 
енергозбереження та комунальної власності, заступників міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. та Мосіна О.В. 
 
 
 
Міський голова                          А.Райкович 



 
ПРОЕКТ № 736 

 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 17 листопада 2016 року         № 680 
 
Про надання КП «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» 
дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки 
для розміщення та обслуговування  
лісопарку «Бєляєвський» 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону України 
«Про землеустрій», статтями 12, 19, 41, 92, 122 Земельного кодексу України, 
розглянувши звернення КП «Кіровоград-Благоустрій» Кіровоградської міської 
ради», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати комунальному підприємству «Кіровоград-Благоустрій» 
Кіровоградської міської ради» дозвіл на розробку проекту землеустрою  
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування орієнтовною  
площею 60,00 га (у тому числі по угіддях: 60,00 га – землі, які використовуються 
для відпочинку та оздоровлення) для розміщення та обслуговування лісопарку 
«Бєляєвський» за рахунок земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення. 

2. 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 з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 
 
 
 
Міський голова           А. Райкович 
 
 
Шевченко 22 09 49 



 

ПРОЄКТ № 3943 

 Доопрацьований 12.10.2020 

 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “___”__________ 2020 року                            № ______ 

 
 

Про внесення змін до рішення  

міської ради від 17.11.2016 року  

№ 680 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, пунктом 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 12 Земельного кодексу України та 

розглянувши клопотання КП “Благоутрій”, Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення міської ради від 17.11.2016 року  

№ 680 “Про надання КП “Кіровоград-Благоутсрій” Кіровоградської міської 

ради” дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для розміщення та обслуговування лісопарку “Бєляєвський”, а саме 

викласти в наступній редакції: 

Надати комунальному підприємству “Благоустрій” Міської ради міста 

Кропивницького дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування, загальною площею 51.7460 га ( у 

тому числі по угіддях - 51.7460 га, землі які використовуються для відпочинку 

населення), для розміщення та обслуговування лісопарку “Бєляєвський” за 

рахунок земель рекреаційного призначення.  

 

 

 

Міський голова                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
Олег Левченко 35 83 56 


