
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14 вересня  2011 року                                                       № 757

Про внесення змін  до рішення  
Кіровоградської міської ради 
від 29 березня 2011 року №307

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 32 Закону 
України «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської  
діяльності», статтею 34 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 березня 
2011 року №307 «Про внесення змін до плану діяльності Кіровоградської 
міської ради  з підготовки проектів регуляторних актів  на 2011 рік», а саме:

виключити пункт 4;
доповнити пунктами 4, 7 (додаються).
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.

Міський голова                                                                                        О.Саінсус

Ковпак
241326



Додаток
до рішення Кіровоградської 
міської ради 
від 14 вересня 2011 року

                                                                                                                                                             № 757

Доповнення до плану діяльності Кіровоградської міської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік

№
з/п

Вид проекту Назва проекту Цілі прийняття проекту Строки 
підготовки  

проекту

Найменування 
виконавчого органу 

Кіровоградської 
міської ради, 

відповідального за 
розробку 

регуляторного акту
1 2 3 4 5 6
4. Рішення 

Кіровоградської 
міської ради 

Про затвердження Положення 
про надання земельних 
ділянок для будівництва та  
встановлення індивідуальних 
гаражів на території міста 
Кіровограда

Впорядкування механізму та 
контролю надання земельних 
ділянок для будівництва та 
встановлення індивідуальних 
гаражів на території міста 
Кіровограда

Протягом 
2011 року

Управління  
земельних відносин 
та охорони 
навколишнього 
природного 
середовища

7. Рішення 
Кіровоградської 

міської ради

Про управління майном, що є 
у власності територіальної 
громади м. Кіровограда 

Регламентація діяльності 
управління власності та 
приватизації комунального майна 
щодо управління майном, що є у 
власності територіальної громади 
м. Кіровограда 

Протягом 
2011 року

Управління 
власності та 
приватизації 
комунального майна 




