
ПРОЕКТ № 3001              

СТА МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “__” _________ 2019 року № ____

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 19.03.2019 № 2441

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону
України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтями 10,  19  Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності»,  відповідно до листа
Приватного  акціонерного  товариства  “Кіровоградобленерго”  від  05.04.2019
№ 3098/82,  Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :

1.  Внести   зміни   до   п.1  рішення Міської ради міста Кропивницького
від   19.03.2019  №  2441  “Про  делегування  прав  замовника  комплексної
електрифікації територій в районі вулиці Козацької, провулків Козацького та
Курінного  у  м.Кропивницькому  ТОВ  “Кіровоградська  обласна
енергопостачальна  компанія”,  а   саме:  слова  “товариству  з  обмеженою
відповідальністю  “Кіровоградська  обласна  енергопостачальна  компанія”
замінити  на  слова  “приватному  акціонерному  товариству
“Кіровоградобленерго”.

2.  Відділу  по  роботі  із  засобами  масової  інформації  та  відділу
інформаційно-комп’ютерного  забезпечення  оприлюднити  дане  рішення  у
друкованих засобах масової інформації

3.   Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  архітектури,   будівництва,   реклами,
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища  та   заступника  міського   голови   з    питань   діяльності
виконавчих  органів  ради  О.Мосіна.

Міський голова                                                                             А.РАЙКОВИЧ

Ірина Мартинова  24 95 85



СТА МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  19 березня 2019 року № 2441

Про делегування прав замовника комплексної
електрифікації територій в районі 
вулиці Козацької, провулків Козацького
та Курінного у м. Кропивницькому  
ТОВ «Кіровоградська обласна 
енергопостачальна компанія»

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  ст.  10,  19  Закону  України  «Про
регулювання містобудівної діяльності»,   відповідно до підпунктів 4.1.14 та
4.1.15 п. 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
національної  комісії,  що  здійснює  державне  регулювання  у  сферах
енергетики  та  комунальних  послуг  від  14  березня  2018  року  №  310,
Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати  права  замовника  комплексної  електрифікації територій 
в районі    вулиці   Козацької,   провулків     Козацького   та     Курінного
у  м.  Кропивницькому   товариству  з  обмеженою  відповідальністю
«Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія».

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  архітектури,  будівництва,  реклами,
регулювання  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного
середовища та заступника міського голови з  питань діяльності  виконавчих
органів ради Мосіна О.В.

Міський голова                                                                             А. РАЙКОВИЧ

Ірина Мартинова  24 95 85
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