
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СОРОК  ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е  Н  Н Я 

від 11 листопада  2014 року                                                                        № 3610 

Про  внесення змін  та доповнень до 
Плану діяльності Кіровоградської  
міської ради з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2014 рік 

 
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні” та статтею 32 Закону 
України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності”, міська рада 

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та доповнення  до Плану діяльності Кіровоградської 
міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                                     
від 07 листопада  2013 року № 2519 (з доповненнями, внесеними рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 18 грудня 2013 року № 2638,                            
від 03 червня 2014 року № 3146, від 15 липня 2014 року № 3245), а саме: 

виключити пункти 5, 7; 
пункт 6 вважати пунктом 5;  
доповнити пунктами 6,7,8 (додається). 
2. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане 

рішення у віснику Кіровоградської міської ради „Вечірня газета” та на 
офіційному сайті Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет у 
десятиденний термін після його прийняття. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                     І. Марковський 

 

 

Селіванова 24 13 26





ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  Кіровоградської міської ради 
11 листопада  2014 року 
№ 3610 
 

Доповнення до Плану діяльності Кіровоградської міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік 

 

№ 
з/
п 

Вид проекту Назва проекту Цілі прийняття проекту  
Строки 

підготовки 
проекту  

Назва виконавчого 
органу Кіровоградської 

міської ради, 
відповідального за 

розробку регуляторного 
акта 

6. Рішення 
Кіровоградської 
міської ради  

Про визначення мінімальної 
вартості місячної оренди          
1 кв. м загальної площі 
нерухомого майна фізичних 
осіб 

Визначення на початок звітного 
податкового року мінімальної 
вартості місячної оренди 1 кв. м 
загальної площі нерухомого майна, 
яке перебуває у власності фізичних 
осіб, розміщеного на території міста 

Жовтень-
грудень 

2014 року 

Управління економіки 
Кіровоградської міської 
ради 

7. Рішення 
Кіровоградської 
міської ради  

Про затвердження Положення 
про конкурсний відбір 
суб'єктів оціночної діяльності 
для проведення експертної 
грошової оцінки земельних 
ділянок, на яких розташовані 
об'єкти нерухомого майна 

Запровадження у місті Кіровограді 
чіткої процедури конкурсного відбору 
суб'єктів оціночної діяльності для 
проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок, на яких 
розташовані об'єкти нерухомого 
майна 

 

Листопад- 
грудень 

2014 року 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього  
природного середовища 
Кіровоградської міської 
ради 
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8. Рішення 
Кіровоградської 
міської ради  

Про затвердження Порядку 
визначення та відшкодування 
Кіровоградській міській раді 
збитків, завданих внаслідок 
використання земельних 
ділянок міської комунальної 
власності без право-
встановлювальних документів 

Посилення контролю за використан-
ням земель, створення єдиних 
організаційно-правових та економіч-
них засад визначення розмірів 
збитків, завданих внаслідок 
невикористання земельних ділянок та 
використання земельних ділянок з 
порушенням законодавства про плату 
за землю. Удосконалення порядку 
відшкодування збитків 

Листопад- 
грудень 

2014 року 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього  
природного середовища 
Кіровоградської міської 
ради 

 

 

Начальник управління економіки   Кіровоградської міської ради                                                                 О. Осауленко 
 

 

 


