
 
 

  
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
 

П 'ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  29 вересня 2015 року                                                                            №  4566 
            
Про затвердження Плану діяльності  
Кіровоградської     міської ради     з  
підготовки проектів регуляторних  
актів на 2016 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. Затвердити План діяльності Кіровоградської міської ради з 
підготовки  проектів  регуляторних актів на 2016 рік, що додається. 
 2. Виконавчим органам Кіровоградської міської ради дотримуватись 
строків підготовки проектів регуляторних актів, визначених Планом 
діяльності Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2016 рік. 
 3. 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. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань регуляторної політики, 
підприємництва, інвестицій  та зовнішньоекономічної діяльності. 
   
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський                  
 
 
 
 
 
 

Селіванова 24 13 26



 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішення  Кіровоградської  
 міської ради 
 29 вересня 2015 року 
 № 4566 

ПЛАН  
діяльності   Кіровоградської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік 

№

з/
п 

 
 
 

Вид проекту 

 
 
 

Назва проекту 

 
 
 

Цілі прийняття проекту 

 
Строки 

підготовки 
проекту 

Назва виконавчого 
органу Кіровоградської 
міської ради, 
відповідального за 
розробку регуляторного 
акта 

1. 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 Кіровоградської 
міської ради, для встановлення 
розміру орендної плати у 
договорах оренди нерухомого 
майна 

Жовтень-
грудень 

2016 року 

Управління  економіки 
Кіровоградської міської 
ради  

2. Рішення   
Кіровоградської 
міської ради 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради                 
від 30.12.2014 №3872 “Про 
затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб'єктів оціночної  
діяльності для проведення експертної 
грошової оцінки земельних ділянок, на 
яких розташовані об'єкти нерухомого 
майна” 

Визначення суб'єктів 
оціночної  діяльності для 
проведення експертної 
грошової оцінки земельних 
ділянок, на яких розташовані 
об'єкти нерухомого майна 

Січень- 
березень 
2016 року 

Управління земельних 
відносин та охорони 
навколишнього при-
родного середовища 
Кіровоградської міської 
ради 

 
Начальник управління економіки Кіровоградської міської ради                                                                        О. Осауленко    



        


