
ПОГОДЖЕНО ПРОЕКТ 601

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 31 травня 2011 року  № 583

Про визнання рішень такими,
що втратили чинність

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи Закон України 
“Про регулювання містобудівної діяльності”, Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати такими, що втратили чинність:
    рішення Кіровоградської міської ради від 17 грудня 2009 року                  

№ 2937 “Про затвердження Порядку вирішення питань розміщення об`єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх проектування                             
(розділ Правил забудови м. Кіровограда)”;

     рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                   
від 25 травня 2010 року № 463 “Про затвердження Порядку проведення 
громадського обговорення проектів містобудівних обґрунтувань розміщення
об`єктів містобудування у місті Кіровограді”. 

2. Внести зміни до Порядку приймання, реєстрації та зберігання 
виконавчих топографо-геодезичних зйомок закінчених будівництвом 
будинків, споруд та інженерних комунікацій у м. Кіровограді, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 5 лютого 
2010 року № 112, а саме викласти в новій редакції підпункт 2.3. пункту 2 
Порядку, що додається. 

3. Призупинити дію Положення про фонд розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  3  березня  2009  року № 1784 в 
частині перерахування (сплати) замовниками коштів для створення і 
розвитку інфраструктури міста Кіровограда до 1 січня 2013 року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію  міської ради  з питань архітектури,  будівництва,  регулювання 
земельних відносин та реклами, першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О.

Міський голова     О.Саінсус

Донченко
24 84 69



Донченко-84- ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської 
міської ради
від 31 травня 2011 року
№ 583

Зміни до Порядку приймання, реєстрації та зберігання виконавчих 
топографо-геодезичних зйомок закінчених будівництвом будинків, 

споруд та інженерних комунікацій у м. Кіровограді

2. Приймання та реєстрація матеріалів виконавчої документації

2.3. Після здійснення будівництва та перед прийняттям в експлуатацію 
закінчених будівництвом об`єктів, в порядку, передбаченому чинним 
законодавством, замовник (забудовник) звертається до управління 
містобудування та архітектури з заявою, до якої додає наступні документи:

виконавчі креслення з планово-висотною прив`язкою;
акт польового контролю.

Начальник управління 
містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради –
головний архітектор міста Г.Литвин


