
УКРАЇНА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «12» серпня 2014 року         № 391 
 
 
 

Про затвердження нового складу комісії 
з питань визначення розміру збитків,  
заподіяних власникам землі та землекористувачам 
 

Керуючись ст. 143, 144 Конституції України, підпунктом 1 п. «а» 
частини першої ст. 33, ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 152, 156, 157, 211 Земельного кодексу України, ст. 6, 22, 631, 
1166 Цивільного кодексу України, частиною 3 ст. 15, пунктом 2 прикінцевих 
Положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року № 284 «Про 
порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та 
землекористувачам», для забезпечення визначення та відшкодування збитків 
власникам землі та землекористувачам виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Затвердити новий склад комісії з питань визначення розміру збитків, 
заподіяних власникам землі та землекористувачам, згідно з додатком. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 18.01.2011 № 59 «Про 
затвердження нового складу комісії по визначенню збитків власників землі 
та землекористувачів, пов’язаних із вилученням земельних ділянок» та 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 05.03.2012  
№ 183 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 18.01.2011 № 59 «Про затвердження нового складу комісії по 
визначенню збитків власників землі та землекористувачів, пов’язаних із 
вилученням земельних ділянок». 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
Шевченко 32 29 74 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«12» серпня 2014 № 391 
 

Склад 
 

комісії з питань визначення розміру збитків, заподіяних власникам землі та 
землекористувачам 

 
Голова комісії 

 
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
(згідно з розподілом функціональних повноважень) 
 

Заступник голови комісії 
 

Начальник управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради 
 

Секретар комісії 
 

Представник управління земельних відносин та охорони навколишнього 
природного середовища Кіровоградської міської ради 
 

Члени комісії: 
 

Представник фінансового управління Кіровоградської міської ради 
 
Представник управління містобудування та архітектури Кіровоградської 
міської ради  
 
Представник юридичного управління Кіровоградської міської ради 
 
Представник управління Держземагентства у Кіровоградському районі 
Кіровоградської області (за згодою) 
 
Голова постійної комісії міської ради з питань архітектури, будівництва та 
регулювання земельних відносин 
 
Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які будуть 
відшкодовувати збитки 
 
Начальник управління земельних відносин 
та охорони навколишнього природного  
середовища Кіровоградської міської ради    В.Пидорич 


