
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2021 року № ___ 
 

м. Олександрія  
 
Про звіт про роботу інспекторів у сфері  
самоврядного контролю за використанням  
та охороною земель за 2020 рік 
 

Відповідно до ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши поданий звіт, 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту:  
          

1) Затвердити звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель за 2020 рік (додається). 

2) Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. та постійну комісію 
міської ради з питань приватизації майна, житла, землі та регулювання земельних 
відносин. 

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова                  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету                  Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від __ __________ 2021 року № ___ 

 
Звіт 

про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю 
за використанням та охороною земель за 2020 рік 

 
Фактично у 2020 році проведено обстеження: 

№
з/
п 

Дата 
обстеження 

Місце розташування 
земельної ділянки 

Землекористу-
вач 

Вжиті заходи у разі виявлення 
порушень 

1 2 3 4 5 
1. 22.01.2020 Вул. Козацька ТОВ 

«Айсберг» 
Акт обстеження земельної 

ділянки від 22.01.2020. 
Зафіксовано факт використання 

земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Було проведено 
судово-претензійну роботу. 

Рішенням Господарського суду 
Кіровоградської області від 

20.08.2020 по справі 
№ 912/538/20 зобов’язано 

повернути земельну ділянку 
загальною площею 2500,00 кв.м 

2. 17.02.2020 Вул. Набережна, 9 Рудик 
Володимир 
Володимиро-
вич 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 17.02.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Клопотання про 
усунення недоліків від 

13.03.2020. Станом на 31.12.2020 
велася судово-претензійна 

робота 
3. 18.02.2020 Вул. Першотравнева, 

5/2 
ТОВ «Авто-
плюс» 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 18.02.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Клопотання про 
усунення недоліків від 

13.03.2020. Керівник товариства 
помер 

4. 18.02.2020 Вул. Першотравнева, 
5/3 

Демченко 
Володимир 
Анатолійович 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 18.02.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Клопотання про 
усунення недоліків від 
13.03.2020. Розроблено 

землевпорядну документацію, 
присвоєно кадастровий номер.  



Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 

   Заяви про оренду земельної 
ділянки станом на 31.12.2020 не 

надходило, договір оренди не 
укладено 

5. 18.02.2020 Вул. 6-го Грудня, 
150а 

ПМП 
«Строймон-
таж» 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 18.02.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Клопотання про 
усунення недоліків від 

13.03.2020. Рішення міської ради 
від 15.05.2020 про продовження 

терміну на розробку 
землевпорядної документації. 

Станом на 31.12.2020 
землевпорядна документація не 

розроблена 
6. 18.02.2020 Просп. Соборний, 

162а 
ТОВ «Побут», 
ТОВ«Інтеграл» 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 18.02.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Клопотання про 
усунення недоліків від 
13.03.2020. Рішенням 

Олександрійської міської ради 
від 24.12.2020 № 39 продовжено 
на 6 місяців дозвіл на розробку 

технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки 
7. 05.03.2020 Вул. Кільцева, 22 Геращенко  

Юрій  
Іванович 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 05.03.2020. 

Зафіксовано факт використання 
земельної ділянки без 
правовстановлюючих 

документів. Проведено перевірку 
економічної діяльності та 

працевлаштування найманих 
працівників 

8. 29.05.2020 Просп. Будівельників 
(біля МРЕО) 

Григораш 
Дмитро 
Валерійович 

Акт обстеження земельної 
ділянки від 29.05.2020. 

Встановлено факт встановлення 
павільйону на земельній ділянці, 

яка погоджена іншій особі, 
вживаються відповідні заходи 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету        Сергій ЗАВАЛІЙ 


