
ОБУХIВСЪКА MICьKA РАДА
киiвськоi оБлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

розпоряджЕння Nь "rГ

групи по розгляду колективного
звернення мешканцiв села Красна
Слобiдка

Вiдповiдно до статей 19, l40, 144 Конститучii Украiни, cTaTTi 4,

частини першоi cTaTTi 16, пункту 20 частини четвертоi cTaTTi 42, частини

третьот cTaiTi 24, пункту <б> частини першоi та п'ятоi cTaTTi ЗЗ, пункту 2

cTaTTi ЗЗ Закону 
'Украrни 

<Про . мiсцеве ,?l:.:|ilтз::: j ]:l:.,,l,:
враховуючи, що одним iз принципiв, на ocцoBi яких здtйснюеться мlсцеве

самоврядування в ykpaTHi с законнiсть, на пiдставi звернення Скаби

Валентини Iванiвни вiд 27.01.2022 роК}, колективного звернення громадян

села Красна Слобiдка, стосовно можливих порушень земельного

законодавства та перешкоджанЕ8м в iхньому правi на оформлення земельних

дiлянок:

1. Створити тимчасову робочу групу по розгляду звернення Скаби

Валентини Iванiвни вiд 27 .0|.2о22 рок}, колективного звернення мешканцiв

громадян села Красна Слобiдка (далi - робоча група),

2. Сформувати склад робочоi групи для вивчення питань щодо

можливих порушень земельного законодавства та затвердити iT склад, згiдно

з додатком.
3. Робочiй гругli 09 лютого 2О22 року шровести обстеження земелъних

дiлянок, зазначених у зверненнi, здiйснити вiдкритий виiзний прийом

громадян та розглянути порушенi ними питання, вказанi в звернеtli]_:,_?i

нъобхiдностi провести роз'яснювальну роботу громадянам та отримати вlд

них письмовi заяви з додатками.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на

заступника мiсъкого головИ з питань дiяльностi виконавчих органiв

Обухiвськоi MicbKoi ради Володимира LЩльору,

вiд р / лютого 2022 р.

Про створення тимчасовоi робочоi

Обухiвський мiський голова

Вик. Щельора В.В.

Олександр ЛЕВЧЕНКО
;Y lш{l



ообочот групи.
ольга ЛАкоСНIк -

KoMiTeTy ОбухiвсъкоТх
гDчпи.

Додаток до розпорядження
Обухiвського мiського головц

в\д Р{'лоrо.о 2О22 року Nр ,-5'i

головний спецiалiст земельного вiддiлу Виконавчого

Micbkoi Ради Киiвськоi областi, секретар робочоi

склад тимчасовоi робочоi групи по розгляду колективного звернення

мешканцlв села красна Слобiдка

Володимир ШЛЬОРА - заступника мiського голови з дiяльностi

виконавчих органiв Обухiвськоi Micbkoi ради, голова роб.9чýlц

днатолiй стрIлЕLъ - начальник земельного вiддiлу Виконавчого

KoMiTeTy Обухiвськоiх MicbKoT Ради Киiвськоi_ областi, заступник голови

- голова KoMiciT з питань земельних вiдносин,

планування територiТ, охорони пам'яток та

д.пуru, Обухiвсiкоi MicbKoi рали VIII скликання (за

член KoMicii з питань земельних вiдносин,

планування територii, охорони пам'яток та

o.nyraT ОбухiвськоТ MicbKoi ради VIII скликання (за

- член KoMicii з питань земеJIъних вiдносин,

планування територiТ, охорони пам'яток та

д.rrуru, Обухiвсiкоi MicbKoT ради VIII скликання (за

- член KoMicii з питань земельних вiдносин,

планування територiТ, . охорони пам'яток та

o.nyru, ОбухiвсiкоТ MicbKoi ради VIII скликання (за

Виконавчого KoMiTeTy

ради КиТвськоТ областi

BiKTop МАЛИШЕВ
природокористування,
iсторичного середовища,
згодою).

Вячеслав кIрЕЙчуК - член KoMicii з питань земельних вlдносин,

природокористування, планування територii, охорони пам'яток та

iсторичного середовища, о.пуrur ОбухiвсiкоТ MicbKoi ради VIII скликання (за

згодою).
Петро ПЕТРУК

природокористування,
iсторичного середовища,
згодою).

Валентина ВЕкЛА
природокористування,
iсторичного середовища,
згодою).

Iрина ТКАЧЕ,НКО
природокористування,
iсторичного середовища,

питань

Керуючий справами
Обухiвськоi MicbKoi BiKTop РОГОЗА

Члени робочоi групи:


