
УКРАЇНА 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 
від 02 червня 2015 року         № 303 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 12 вересня 2012 року № 1907 «Про 
затвердження Тимчасового положення 
про порядок демонтажу тимчасових споруд 
для провадження підприємницької 
діяльності на території міста Кіровограда» 
 

Керуючись ст. 19, 140 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 

внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 12 вересня 
2012 року № 1907 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда», що додається. 

2. Юридичному управлінню Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
Секретар міської ради               І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
Вовенко 22 85 83 



ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
02 червня 2015 року  
№  
303 

 
Проект 

УКРАЇНА 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від «___» _________2015 року       № _____ 
 
Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 12 вересня 2012 року № 1907 
«Про затвердження Тимчасового положення про 
порядок демонтажу тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на 
території міста Кіровограда» 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 25, 59, 73 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
благоустрій населених пунктів», статтею 28 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 р. 
№ 244 «Про  затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності», з метою вдосконалення порядку 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда, подальшого поводження з демонтованими 
тимчасовими спорудами та відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем, 
здійснення контролю за станом благоустрою на території міста Кіровограда, 
забезпечення в ньому чистоти і порядку Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 12 вересня 
2012 року № 1907 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда», а саме Тимчасове положення про порядок 
демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 
на території міста Кіровограда затвердити в новій редакції, що додається. 

 
 
Секретар міської ради                 І.Марковський 
 


