
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
11 квітня 2014 року                 м. Ужгород                                    № _1265_                    
 

Про визначення уповноваженого 
органу та зміни до Положення 
про департамент міського 
господарства  
 
 Керуючись п.31, п.34 ст. 26, ст. 54, ст. 59 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 
 

міська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити департамент міського господарства (Касперов О.П.) 
уповноваженим органом по організації, проведенню земельних торгів, 
укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної 
власності та прав ( оренда, суперфіцій, емфітевзис) на земельні ділянки, які 
були відчужені на земельних торгах. 

2. Внести зміни до Положення про департамент міського 
господарства Ужгородської міської ради, затвердженого рішенням ХІІ сесії 
міської ради VІ скликання від 24.02.2012р. №441 (додаток 7), а саме: 
         2.1.Пункт 3.2 доповнити  абзацом наступного змісту: 

«- виступає уповноваженим органом по організації, проведенню 
земельних торгів, укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок 
комунальної власності, прав ( оренда, суперфіцій, емфітевзис) на земельні 
ділянки, які були відчужені на земельних торгах». 
         2.2.Пункт 3.3 доповнити  абзацами наступного змісту: 

«- замовляти, збирати необхідну документацію для організації та 
проведення земельних торгів»; 

«-  укладати з виконавцями договори на проведення земельних торгів »; 
«- підписувати договори купівлі-продажу земельних ділянок 

комунальної власності, прав ( оренда, суперфіції, емфітевзису) на земельні 
ділянки, які були відчужені на земельних торгах».    

3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.)  зареєструвати  
зміни до установчих документів у державного реєстратора у встановленому 
законом порядку. 



4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  
питань майнової політики, власності та приватизації (голова комісії Шафарь 
Я.В.).  
 
 
 
Секретар ради                                                  В. Щадей 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Супровідна записка 
(до проекту рішення Ужгородської міської ради  

" Про визначення уповноваженого органу та зміни 
до Положення про департамент міського господарства) 

 
З метою забезпечення  реалізації механізму організації та проведення 

земельних торгів  на земельні ділянки комунальної власності, проектом 
рішення пропонується визначити департамент міського господарства 
уповноваженим органом на здійснення організаційних дій щодо організації , 
проведення земельних торгів, укладання договорів на земельні ділянки 
відчужені на земельних торгах та внесення змін до Положення про 
департамент міського господарства Ужгородської міської ради, а саме: 

Надати право департаменту міського господарства виступати 
уповноваженим органом по організації, проведенню земельних торгів, 
укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної 
власності, прав ( оренда, суперфіцій, емфітевзис) на земельні ділянки, які 
були відчужені на земельних торгах. 

В процесі виконання зазначених завдань передбачається делегувати   
департаменту право замовляти, збирати необхідну документацію для 
організації та проведення земельних торгів, укладати з виконавцями 
договори на проведення земельних торгів, підписувати договори купівлі-
продажу земельних ділянок комунальної власності, прав ( оренда, суперфіції, 
емфітевзису) на земельні ділянки, які були відчужені на земельних торгах. 

 

 

Директор департаменту          О.Касперов 
 

 
 


