
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від «  10 »   грудня   2013 року       №  697 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про затвердження Програми створення 
та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури 
Кіровоградської міської ради на 2014-2015 роки» 
 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В : 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
затвердження Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у 
складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2015 роки», що додається. 
 2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити внесення 
даного проекту рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М. 

 
 
 

Міський голова          О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чала 24 53 64 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«  10  »      грудня        2013  
№  697 
 
Проект 

 
УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
від  «___» ____________2013 року      № _____ 
 
Про затвердження Програми створення 
та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури  
Кіровоградської міської ради на 2014-2015 роки 
 
        Керуючись ст. 52, пунктом  22 частини 1 ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до ст. 22 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», постанови  Кабінету Міністрів  
України від 25 травня 2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму створення та розвитку містобудівного кадастру 
у складі управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради на 2014-2015 роки (додається). 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської   
ради та відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської           
міської ради забезпечити оприлюднення через вісник Кіровоградської міської 
ради «Вечірня газета» та офіційну сторінку Кіровоградської міської ради в           
мережі Інтернет рішення Кіровоградської міської ради «Про затвердження 
Програми створення та розвитку містобудівного кадастру у складі 
управління містобудування та архітектури Кіровоградської міської ради на 
2014-2015 роки». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Каніщева В.М.  

 
Міський голова          О.Саінсус 
 
 


