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ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від 27 грудня 2011 року                                                                 № 1256 
 
                                                     м.Кіровоград 
 
 
 
Про розгляд протесту прокурора 
міста Кіровограда від 09.12.2011 р.  
№ 2-8978 вих-11на рішення  
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 26.04.2010 р. № 335 
            
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 28 Закону України „Про 
метрологію та метрологічну діяльність”, розглянувши протест прокурора 
міста Кіровограда від 09.12.2011 р. № 2-8978 вих-11, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
 В И Р І Ш И В:  
 

1.  Задовольнити протест прокурора міста Кіровограда від 09.12.2011 р. 
№ 2-8978 вих-11 на рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 26.04.2010 р. № 3356 „Про затвердження Порядку надання послуг по 
встановленню та періодичній повірці засобів обліку холодної води для 
споживачів категорії населення – абонентів КП „Кіровоградське 
водопровідно-каналізаційне господарство Кіровоградської міської ради”. 

2. Внести зміни до Порядку надання послуг по встановленню та 
періодичній повірці засобів обліку холодної води для споживачів категорії 
населення – абонентів КП „Кіровоградське водопровідно-каналізаційне 
господарство Кіровоградської міської ради”, затвердженого рішенням 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 26.04.2010 р. № 335, а 
саме: 

у пункті 2.2. словосполучення „в термін два тижні з дня звернення” – 
виключити; 

у пункті 2.3. словосполучення „в т.ч.: демонтаж – один тиждень, 
повірка – два тижні, монтаж після повірки – один тиждень” – виключити; 

у пункті 2.5. словосполучення „в термін два тижні з дня звернення” – 
виключити; 
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у пункті 2.6. словосполучення „але не більше двох місяців” – 
виключити. 

пункт 2.1. викласти в наступній редакції: 
„2.1. Засоби обліку холодної води, що перебувають в експлуатації, 

підлягають періодичній повірці через міжповірочні інтервали, порядок 
встановлення яких визначається нормативно-правовим актом центрального 
органу виконавчої влади у сфері метрології. Термін повірки засобів обліку 
холодної води зазначається в наряді по прийняттю на абонентський облік.”. 

3. Відділу по роботі із засобами масової інформації (Якунін С.В.) 
оприлюднити дане рішення в засобах масової інформації. 

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства 
Кіровоградської міської ради повідомити прокуратуру міста Кіровограда про 
прийняте рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вєщєва М.А. 

 
 
 

 
Міський голова                                                                                         О.Саінсус   
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