
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від   « 27  »   березня    2012  року                                         №  220 
 

м. Кіровоград 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про скасування пунктів 1, 3 рішення   
Кіровоградської  міської  ради   
від 24 лютого 2011 року № 227» 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону 
України   «Про   дозвільну систему  у  сфері   господарської   діяльності» 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 

скасування пунктів 1, 3 рішення  Кіровоградської  міської  ради  від 24 лютого 
2011 року № 227 «Про затвердження Положення про державного адміністратора 
та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами 
господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу 
з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності в м. Кіровограді», 
що додається. 

 
2. Відділу дозвільних процедур Кіровоградської міської ради 

забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської 
міської ради. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 

голову Саінсуса О.Д. 
 
 

Міський голова               О.Саінсус 
 
 
 
 
Шкода 
242369 



 2
 
    ПОГОДЖЕНО: 
рішенням виконавчого комітету 

     Кіровоградської міської ради  
               від    27   березня   2012  року 

      № 220 
                          
                      

 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від « ___ » _________  2012 року                                                             №  _____ 
 
 
Про скасування пунктів 1, 3 рішення   
Кіровоградської  міської  ради   
від 24 лютого 2011 року № 227 
 

 
Керуючись ст. 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Законом України  «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», на виконання Закону України «Про внесення змін до Закону 
України    «Про   дозвільну  систему  у  сфері   господарської  діяльності» 
Кіровоградська міська рада 

 
      В И Р І Ш И Л А: 

 
Скасувати     пункти   1, 3   рішення    Кіровоградської    міської    ради    

від  24 лютого 2011 року № 227 «Про затвердження Положення про державного 
адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, 
суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально 
уповноваженого органу з питань дозвільної системи у сфері господарської 
діяльності в м. Кіровограді». 
 
Міський голова                                                                                           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
Шкода 
242369 


