
 
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від 28 січня 2016 року          № 7  

м.Бобринець 

 

Щодо взаємодії під час виникнення надзвичайних 

ситуацій на території Бобринецької  

об'єднаної територіальної громади  
 

Відповідно до підпункту 2 пункту “б” частини 1 статті 38 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення взаємодії 

Бобринецької міської ради як представницького органу об'єднаної територіальної 

громади з районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в 

Кіровоградській області та районним відділом Управління Державної служби 

надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області для оперативного реагування в 

разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, вчинення 

правопорушень, 
 

ВИКОНКОМ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Забезпечити щоденне інформування Бобринецької міської ради щодо 

надзвичайних ситуацій та правопорушень, вчинених на території Бобринецької 

об'єднаної територіальної громади районним відділом поліції Головного 

управління Національної поліції в Кіровоградській області та районним відділом 

Управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. 

2. Встановити телефон для інформування № 0 (257) 3-41-88 з 8.00 год. до 

17.00 год. 

3. В разі виникнення подій надзвичайного характеру інформацію про них 

надавати терміново в телефонному режимі міського голову або особу, що виконує 

його обов'язки. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова         В.СНІЖКО 
 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

від 28 січня 2016 року                    м.Бобринець                                             № 8  
 

Про затвердження переліку об’єктів 

та суспільно-корисних робіт для осіб, 

притянутих до відповідальності у  

вигляді громадських робіт, на території 

Бобринецької об'єднаної територіальної громади 

 

Розглянувши запит Кримінально-виконавчої інспекції Бобринецького району 

Управління державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області 

від 13 січня 2016 року № 8/3-27, керуючись ст.ст. 301, 31, 321, 322 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення, п.1 ст. 36 Кримінально-

виконавчого кодексу України та ст. 40 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Затвердити види суспільно-корисних робіт для засуджених та порушників, 

на яких судом накладено кримінальне покарання або адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт, згідно з додатком. 
 

2. Об'єктом для відбування порушниками або засудженими до громадських 

робіт на території міста Бобринець визначити Комунальне підприємство 

Бобринецької міської ради «Комунальник». 
 

3. Для засуджених та порушників, які проживають на території сіл об'єднаної 

територіальної громади відбування громадських робіт здійснювати за місцем 

проживання. 

4. Доручити директору КП “Комунальник” Голику А.П., в.о. старости с. 

Червона Долина вчасно проводити інструктаж з техніки безпеки, вести облік 

виходів порушників та засуджених на роботу, інформувати кримінально-

виконавчу інспекцію про ухилення осіб від роботи або появу у нетверезому стані. 

5. Копію рішень направити зацікавленим особам. 

 

 

 

Міський голова          В.СНІЖКО 

 

 



Додаток до рішення 

виконкому міськради 

від 28.01.2015 № ____ 

 

 

 

Види суспільно-корисних робіт для засуджених та порушників,  

на яких судом накладено кримінальне покарання або адміністративне 

стягнення у вигляді громадських робіт 

 

 

1. В зимовий період: 
1.1. Очистка тротуарів, порогів будинків від снігу та льоду; 

1.2. Посипка тротуарів протиожеледним матеріалом; 

1.3. Інші роботи, які не потребують кваліфікації. 
 

2. У весняний та осінній періоди: 
2.1. Очистка парків від опалого листя, гілок та завантаження їх на автотранспорт; 

2.2. Очистка доріг, бардюрів від сміття, підмітання алей; 

2.3. Підрізання кущів та обрізання сухих гілок; 

2.4. Роботи по благоустрою міських кладовищ; 

2.5. Роботи по благоустрою території міського сміттєзвалища; 

2.6. Інші роботи, які не потребують кваліфікації. 
 

3. В літній період : 

3.1. Покіс трави в парках; 

3.2. Боротьба з бур’янами; 

3.3. Підмітання алей, завантаження сміття на автотранспорт; 

3.4. Просапка клумб; 

3.5. Заготівля дров; 

3.6. Інші роботи, які не потребують кваліфікації. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                                                                                                                                       

РІШЕННЯ 

 

від  28 січня 2016 року               № 9                                                                                                                                  

м.Бобринець 
 

 

Про підготовку висновків щодо припинення Бобринецькому районному 

споживчому товариству права постійного користування земельною 

ділянкою, наданою для розміщення колгоспного ринку, на підставі 

державного акту на право постійного користування землею серія ІІ-КР     

№ 000300 виданого 05.06.1997 Бобринецькою міською радою та вилучення 

земельної ділянки 

 

 

На підставі пропозиції депутатів Бобринецької міської ради щодо внесення 

питання до порядку денного сесії міської ради від 30.12.2015 вх. № 1347, 

враховуючи, що 29 травня 1997 року Бобринецькою міською радою не 

приймалося рішення про надання у постійне користування земельної ділянки 

Бобринецькому районному споживчому товариству, як це передбачалося ст. 19 

Земельного кодексу України 1990 року, рішення виконавчого комітету 

Бобринецької міської ради № 168 від 29 травня 1997 року "Про підтвердження 

права постійного користування землею" прийняте ним за відсутності 

повноважень, які встановлювались ст.ст. 31-42 Закону України "Про місцеві 

Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" та за своїм 

змістом не є рішенням про надання земельної ділянки у користування, крім 

цього, враховуючи, що до земельної ділянки площею 1,2298 га, яка перебувала 

на праві постійного користування у Бобринецького районного споживчого 

товариства на підставі державного акту на право постійного користування 

землею серія ІІ-КР № 000300 виданого 05 червня 1997 року входять земельні 

ділянки площею 0,0105 га, 0,0185 га, 0,0222 га та 0,0108 га, які на підставі 

відповідних державних актів належать на праві власності іншим особам, однак 

зміни Бобринецьким районним споживчим товариством не було внесено до 

вищевказаного правовстановлюючого документа, керуючись статтею 13, 

частиною 2 статті 48 Регламенту Бобринецької міської ради 7 скликання,  

пунктом «а» підпункту 1 частини 1 статті 33,  пунктом «б» підпункту 8 частини 

1 статті 33, статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту б) частини 1 статті 141, статті 149 Земельного кодексу 



України, на підставі  рішення  господарського суду Кіровоградської області від 

15 травня 2015 року по справі № 912/372/15-г, яке набрало законну  силу, 

 

Виконком  міської ради  вирішив: 

 

1. Рекомендувати Бобринецькій міській раді прийняти рішення про   

скасування рішення виконавчого комітету Бобринецької міської ради № 168 від 

29 травня 1997 року "Про підтвердження права постійного користування 

землею", як незаконного. 

2. Рекомендувати Бобринецькій міській раді прийняти рішення про 

припинення Бобринецькому районному споживчому товариству права 

постійного користування земельною ділянкою наданою для розміщення 

колгоспного ринку, на підставі Державного акту на право постійного 

користування землею серія 11 - КР № 000300 виданого 05 червня 1997 року 

Бобринецькою міською радою та вилучити дану земельну ділянку, що 

перебуває у комунальній власності, для суспільних та інших потреб. 

3. Рекомендувати Бобринецькій міській раді прийняти рішення про 

визнання недійсним Державного акту на право постійного користування 

землею серія ІІ-КР № 000300 виданий 05 червня 1997 року Бобринецькою 

міською радою Бобринецькому районному споживчому товариству.  

                          

 

 

Міський голова                                     В.СНІЖКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

від  28 січня 2016 року              №  10                                                                                                                                  

м.Бобринець 

 

Про підсумки роботи зі зверненнями  

громадян, що надійшли до міської  

ради у 2015 році 

 

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста бюджетного відділу 

фінансового управління Бобринецької міської ради Грінченко Марини 

Володимирівни «Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли 

до міської ради у 2015 році», встановлено, що посадовими особами, 

виконавчого комітету проводиться значна робота по виконанню Закону 

України «Про звернення громадян». Разом з тим слід відмітити, що кількість 

звернень громадян знизилась з 220 у 2014 році до 179 у 2015 році, на підставі 

викладеного, 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

1. Інформацію провідного спеціаліста бюджетного відділу фінансового 

управління Бобринецької міської ради Грінченко Марини Володимирівни «Про 

підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до міської ради у 2015 

році» прийняти до відома (додається).  

2. Посадовим особам виконавчого комітету міської ради, керівникам 

підвідомчих підприємств, закладів неухильно дотримуватись Закону України 

«Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 р. 

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування». 

3. Контроль за ходом виконання даного рішення залишаю за собою.  

               

Міський голова                                                В.СНІЖКО 



Додаток  

до рішення виконкому 

міської ради від 28.01.2016 № 10 

 

Про підсумки роботи зі зверненнями громадян,  

що надійшли до міської ради у 2015 році 

 

 Міська рада, виконавчий комітет, посадові особи приділяють відповідну 

увагу виконанню Закону України «Про звернення громадян» та Указу 

Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2009 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення». 

Реалізуючи вимоги вказаних законодавчих актів щодо звернень громадян, 

систематично здійснюється ряд заходів щодо підвищення рівня роботи за 

зверненнями громадян, в основі якої лежить, перш за все, уважне ставлення до 

вирішення проблем, з якими звертаються громадяни, а також постійний аналіз, 

узагальнення усних та письмових звернень. Також вживаються заходи щодо 

покращення ґрунтовного розгляду питань, які порушують громадяни, та 

усунення причин, що породжують звернення. 

 Розпорядженням міського голови затверджено графік особистого 

прийому громадян посадовими особами міської ради, в якому передбачено 

день, час прийому. Усі звернення громадян на особистому прийомі 

реєструються в журналах посадових осіб. Практика особистих прийомів 

керівництвом міської ради з громадянами  допомагає дізнатися  про 

проблемні  питання, що хвилюють населення,та сприяє прийняттю оперативних 

рішень в інтересах людей. 

         До міської ради за 2015 рік надійшло 179 звернень громадян,  в тому числі 

17 колективних, 68 громадян звернулися на особистий прийом. 

          Основні питання порушені у зверненнях громадян : 

- Аграрна політика і земельні відносини – 67; 

- Соціальний захист –16; 

- Праця і заробітна плата –3; 

- Комунальне господарства – 50; 

- Житлова політика – 20; 

- Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав 

і свобод громадян – 8; 

- Сім’я, діти, молодь, ґендерна рівність, фізична культура і спорт – 3; 

- Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна 

власність – 1; 

- Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини – 1; 

- Інше – 10. 

 Всі скарги, які надходять до міської ради аналізуються та вивчаються, 

перевіряються на місцях працівниками та комісіями міської ради, приймаються 

обґрунтовані відповідні рішення, про результати розгляду заявники 



повідомляються у письмовій  та усній  формі у встановлені законодавством 

терміни. 

У своїй роботі міська рада значну увагу приділяє зверненням інвалідів  

Великої Вітчизняної війни, дітей-інвалідів, малозабезпечених,  багатодітних 

сімей, дітей війни, сім’ям учасників АТО.  Проводяться комісійні обстеження їх 

матеріально-побутових умов проживання. Так, відповідно до заяв про надання 

матеріальної допомоги вказаним категоріям громадян у 2015 році міською 

радою виділено матеріальну допомогу на ліки, операції, поховання та ін. на 

загальну суму – 183500,00 грн. 

Для розгляду колективних звернень та таких, в яких порушені проблемні 

питання загальноміського значення, створюються відповідні комісії за участю 

фахівців, які об’єктивно і всебічно вивчають проблему. Результати 

перевірки  доповідають керівництву міської ради і здебільшого приймаються 

позитивні рішення з урахуванням потреб  і можливостей фінансування. 

Громадяни, які  звернулись повторно запрошуються на особистий прийом та 

приймаються особисто міським головою. 

 Робота міської ради по виконанню вимог Закону України «Про звернення  

громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та  гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»   знаходиться 

під постійним контролем керівництва міськвиконкому, оскільки це один з 

пріоритетних напрямків діяльності місцевого самоврядування. 

 

 

 

Провідний спеціаліст      М.В.Грінченко                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ                                      

 

РІШЕННЯ 

від  28 січня  2016 року                                     №  11 

                                                       м. Бобринець                                 

 

Про виділення матеріальної  

допомоги                                         

               

 Згідно Програми по наданню одноразової матеріальної допомоги та 

інших заходів соціального захисту учасникам АТО, їх сім’ям, одиноким 

малозабезпеченим мешканцям, багатодітним сім’ям та іншим категоріям 

жителів м.Бобринець на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням 56 сесії 

міської ради від 06.03.2015 № 2244, рішення четвертої сесії міської ради  від 

24.12.2015 № 55 “Про міський бюджет на 2016 рік”, де передбачено кошти 

на виділення матеріальної допомоги по статті видатків «Соціальний захист 

населення» КФК 090412 КЕКВ 2730 та розглянувши заяви:  

 

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ ВИРІШИВ: 
  

1. Виділити одноразову матеріальну допомогу: 

1.1. Чистовій Надії Микитівні, яка проживає: м.Бобринець, вул. 

Шевченка, 127, кв.5, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, на лікування, в 

сумі 500 грн. 

1.2. Литвин Ніні Борисівні, яка проживає: м.Бобринець,                           

вул. Комсомольська, 98 А, у зв’язку з тяжким матеріальним станом сім'ї, на 

лікування, в сумі 500 грн. 

1.3. Мельніковій Ірині Олександрівні, яка проживає: м.Бобринець,       

вул. Пушкіна, 38, у зв’язку з тяжким матеріальним станом сім'ї, на лікування 

сина, в сумі 2000 грн. 

1.4. Піщанській Валентині Миколаївні, яка проживає: м.Бобринець,     

вул. Комінтерна, 23/4, на поховання чоловіка Піщанського Миколи 

Григоровича, в сумі 500 грн. 

1.5. Другалі Зінаїді Степанівні, яка проживає: м.Бобринець, вул. Калініна, 

85, кв. 2, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, в сумі 500 грн. 

1.6. Бойко Тетяні Володимирівні, яка проживає: м.Бобринець, вул. 

Свердлова, 32, на поховання чоловіка Бойко Олександра Борисовича, в сумі 500 

грн. 

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение

Пользователь
Выделение



 1.7. Мурадовій Валентині Вікторівні, яка проживає: м.Бобринець, вул. 16 

Березня, 67, кв. 20, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учасниці АТО, в 

сумі 3000 грн. 

 1.8. Кобцю Ігорю Володимировичу, який проживає:  м.Бобринець, вул. 

Свердлова, 35, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн. 

 1.9. Албул Тамарі Митрофанівні, яка проживає: м.Бобринець, вул. 

Пушкіна, 96, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника АТО, в 

сумі 3000 грн. 

1.10. Роздобудіну Сергію Миколайовичу, який проживає: м.Бобринець, 

пров. Куйбишева, 18, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику 

АТО в сумі 3000 грн. 

1.11. Дубчаку Сергію Борисовичу, який проживає: м.Бобринець,           

вул. Леніна, 13, кв.5, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО 

в сумі 3000 грн. 

1.12. Якубенку Руслану Анатолійовичу, який проживає: м.Бобринець, 

вул. Шевченка, 238 А, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику 

АТО в сумі 3000 грн. 

1.13. Бабичу Артему Сергійовичу, який проживає: м.Бобринець,           

вул. Гоголя, 28, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як учаснику АТО в 

сумі 3000 грн. 

1.14. Стромець Любові Павлівні, яка проживає: м.Бобринець,                

вул. Комсомольська, 124/1, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім'ї 

учасника АТО в сумі 3000 грн. 

1.15. Мельничук Людмилі Миколаївні, яка проживає: м.Бобринець,       

вул. Добролюбова, 2, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО, в сумі 3000 грн. 

1.16. Філіпенко Раїсі Пархоменко, яка проживає: м.Бобринець,              

вул. Щорса, 28, у зв’язку з тяжким матеріальним станом, як сім’ї учасника 

АТО, в сумі 3000 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку – головного бухгалтера фінансового управління 

міської ради Мельнікову І.І. 

 

 

 

Міський голова        В.СНІЖКО 
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УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

від  28 січня 2016 року              №  12                                                                                                                                  

м.Бобринець 
 

Про перереєстрацію громадян, 

які перебувають на квартирному обліку 

для поліпшення житлових умов 

 

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених Постановою Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської 

Ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470, розглянувши квартирні  справи, 

з метою перереєстрації громадян, які беруться на квартирний облік при 

виконавчому комітеті, враховуючи пропозиції комісії з житлових питань,  

 

виконком  міської ради  вирішив: 

 

Провести перереєстрацію  громадян, які перебувають на квартирному 

обліку для поліпшення житлових умов у виконкомі міської ради: 

Молодчук Василь Олександрович, склад сім’ї – 1 чоловік, проживає в 

м.Бобринець, провулок Ворошилова, 5, учасник бойових дій, першочергова 

черга № 3 під № 15; 

Куліш Валерій Миколайович, склад сім’ї – 2 чоловіка, проживає у 

м.Бобринець, вул. Луначарського, 134. Позачергова черга № 2 під № 1.  

 

               

            

Міський голова                                     В.СНІЖКО 
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УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

 

від  28 січня  2016 року                                   № 13                                                                                                              

 

м.Бобринець 
 

Про постановку громадян на   

квартирний  облік для  

поліпшення житлових умов 

 

 

 Відповідно до ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 

і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених  Постановою 

Ради Міністрів УРСР і Української Республіканської Ради професійних спілок 

від 11.12.1984 № 470, розглянувши квартирні  справи  громадян, які беруться  

на квартирний  облік при міськвиконкомі та враховуючи  пропозиції    комісії  з 

житлових  питань,  

 

   виконком  міської ради  вирішив: 

 

 взяти на квартирний облік при міськвиконкомі Рубаненка Олександра 

Миколайовича, учасника  бойових дій, склад сім’ї 4 чоловіка, проживає в 

будинку батьків в м. Бобринець по вул. Шевченка, 155. Першочергова черга    

№ 3  під № 43. 

 

 

Міський голова                                         В.СНІЖКО 
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Выделение



 

УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від 28 січня 2016 року                                      №  14                                                                                                                        

 

м.Бобринець 
 

Про переведення  

у першочергову чергу для  

поліпшення житлових умов 

 

 

 Відповідно до частини 1 статті 45 Житлового кодексу Української РСР, 

розглянувши заяву Якубенка Руслана Анатолійовича про переведення у 

першочергову чергу № 3, у зв’язку з отриманням посвідчення учасника 

бойових дій,  

 

   виконком  міської ради  вирішив: 
 

 перевести із загальної черги № 4 у першочергову чергу для поліпшення 

житлових умов № 3 Якубенка Руслана Анатолійовича під № 44, як учасника 

бойових дій. 

 

 

 

Міський голова                                                   В. СНІЖКО 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  28   січня    2016  року                                            №  15 

м. Бобринець 

   

Про  внесення змін до 

рішення виконкому міської ради 

№ 139 від 29 жовтня 2015 року 

 

 

            Розглянувши та обговоривши питання про внесення змін до рішення 

виконкому «Про постановку громадян на  квартирний  облік для поліпшення 

житлових умов», 

 

виконком міської ради  вирішив 
 

Внести зміни в п.1 рішення виконавчого комітету Бобринецької міської 

ради від 29 жовтня 2015 року № 139 в такій редакції: 

 

«п. 1. Взяти  на  квартирний  облік  при  міськвиконкомі:   

 

- Ніколенко Олександра Валентиновича, учасника  бойових дій, склад сім’ї    3 

чоловіка, проживає в м. Бобринець по вул. Шевченка, 43. Першочергова черга 

№ 3  під № 39». 

 

                    

 

 

 

Міський голова                                                           В. СНІЖКО 
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УКРАЇНА 

БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

від  28 січня 2016 року                                   № 16                                                                                                              

м.Бобринець 

 

 

Про присвоєння адреси земельній  

ділянці, яка розташована  

по вул. Орджонікідзе в м.Бобринець 

 

 

 Розглянувши заяву гр. Капраленка Сергія Валерійовича про присвоєння 

адреси земельній ділянці, на підставі  ст.ст. 30, 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

 присвоїти земельній ділянці, яка належить на підставі договору 

дарування земельної ділянки від 22 грудня 2015 року гр. Капраленку Сергію 

Валеріювичу, площею 0,10 га, кадастровий № 3520810100:50:070:0002 в 

м.Бобринець адресу: вул. Орджонікідзе, 121, а. 
 

 

 

 

 

Міський голова       В.СНІЖКО 
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УКРАЇНА 
БОБРИНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І  Ш Е Н Н Я  
 

від  28   січня    2016  року                                            №  17 

м. Бобринець 

   

Про  внесення змін до рішення  

виконкому міської ради № 40  

від 01 квітня 2014 року «Про затвердження  

порядку видалення дерев, кущів, газонів 

і квітників у населених пунктах» 

 

 

            Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року      

№ 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 

у населених пунктах», рішення виконавчого комітету Бобринецької міської 

ради від 01.04.2014 № 40 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах», 

 

виконком міської ради  вирішив 
 

1. Додаток 2 до рішення виконавчого комітету Бобринецької міської ради 

від 01.04.2014 № 40 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах» щодо затвердження складу комісії з 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, викласти в новій 

редакції, що додається. 

 

2. Представника Державної екологічної інспекції у Кіровоградській області 

не включено до складу комісії у відповідності до листа-відповіді від 11.01.2016  

№ 09/3/58 «Про участь у роботі комісії». 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на провідного 

спеціаліста сектору земельних ресурсів Бобринецької міської ради Палька В.І. 

                    

 

 

 

Міський голова                                                           В. СНІЖКО 

 



Затверджено  

Рішення виконавчого  

комітету міської ради  

від 28.01.2016 № 17 

 

 

Склад комісії 

з питань визначення стану зелених насаджень  

та їх відновної вартості 
 

Голова комісії 

 

ГОЛИК  

Анатолій Петрович 

– директор КП «Комунальник» 

 

Члени комісії: 

 

БАРАНОВ  

Олександр 

Володимирович  

– начальник відділу регіонального розвитку, 

містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства Бобринецької 

районної державної адміністрації 

 

КОСТЯК  

Ярослав Васильович– 

– член виконавчого комітету Бобринецької   

міської ради 

 

ШКВАРКО  

Володимир Миколайович  

    

– в.о. старости с.Червона Долина 

 

ЯКОВЧЕНКО  

Сергій Олександрович        

– провідний спеціаліст юридичного сектору 

Бобринецької міської ради 

 

  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


