
 
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я     

 

від 16.06.2021 року                      смт Воскресенське                              № 30-ра 

 

Про створення комісії з 

проведення обстеження земель 

сільськогосподарського 

призначення  комунальної 

власності, розташованих  на 

території Воскресенської 

селищної ради 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 122 Земельного кодексу України, з 

метою цільового ефективного використання земель, виявлення земель, майна, 

що не використовуються, використовуються нераціонально, не за цільовим 

призначенням або без наявних законних підстав користування, забезпечення 

реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель, 

вивчення звернень громадян, підприємств, установ та організацій щодо надання 

дозволів на виготовлення документації із землеустрою,  

 

ЗОБОВ′ЯЗУЮ: 

 

1. Створити комісію з проведення обстеження земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих на 

території Воскресенської селищної ради.  

2. Затвердити склад комісії з проведення обстеження земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованих на 

території Воскресенської селищної ради (додається).  

3. Утвореній комісії провести обстеження земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, розташованих на території Воскресенської 

селищної ради у термін до 30.06.2021 року. 

4. Заступнику голови Комісії узагальнені матеріали за результатами 

обстеження надати на розгляд засідання комісії  з питань земельних відносин, 



природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

раціонального використання земель та екології. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Юрія 

ЯСЬКІВА.  

 

 

 

Селищний голова                  Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до розпорядження селищного 

голови від 16.06.2021 № 30-ра 

СКЛАД КОМІСІЇ 

з проведення обстеження земель сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, розташованих на території Воскресенської 

селищної ради 

 

Голова комісії – Юрій ЯСЬКІВ – заступник Воскресенського селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради; 

Заступник голови комісії – Володимир БЕЛЕВЯТ – начальник відділу 

земельних відносин Воскресенської селищної ради; 

Секретар комісії – Лілія БУРЛАКА – спеціаліст-бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності Воскресенської селищної ради; 

Члени комісії: 

–  Олександр ІГНАТОВ – староста с-ща Грейгове, с. Степове, с. Червоне 

та с. Водокачка Воскресенської селищної ради; 

–  Інна КРИКУН – староста с. Михайло-Ларине Воскресенської селищної 

ради; 

–  Ігор ХРОЛЕНКО – староста с. Калинівка Воскресенської селищної 

ради; 

– Ігор БЕНЬ – староста с. Пересадівка Воскресенської селищної ради; 

– Микола МОТОРНИЙ – депутат Воскресенської селищної ради, голова 

постійної комісії  з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, раціонального використання 

земель та екології (за узгодженням); 

 

 

 

 


