
 
 
 

У К Р А Ї Н  А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 
 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е  Н  Н Я 
 
 

від 03 червня 2014 року                                                                                № 3146           
 
Про  доповнення  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. Доповнити План діяльності Кіровоградської міської ради з 

підготовки проектів  регуляторних актів на 2014 рік, затверджений  рішенням 
Кіровоградської міської ради від 07 листопада 2013 року № 2519,                                            
(з доповненнями, внесеними рішенням Кіровоградської міської ради                        
від  18 грудня 2013 року № 2638) пунктами 4, 5, 6 (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. 
          
   
 
Секретар міської ради                                                                     І. Марковський             
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Селіванова 24 13 26



 
    



      ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішення  Кіровоградської  
 міської ради 
 03 червня  2014 року 

                                                                                       № 3146 
 
 

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 

4. Рішення   
Кіровоградської 
міської ради 

Про внесення змін  до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 03 грудня 2009 року          
№ 2905 „Про затвердження 
Порядку розрахунку  
компенсаційних виплат за  
рахунок субвенції з 
державного бюджету 
підприємствам електро- та 
автомобільного транспорту           
м. Кіровограда за пільговий 
проїзд окремих категорій 
громадян”  

Приведення Порядку 
розрахунку  компенсаційних 
виплат за  рахунок субвенції з 
державного бюджету 
підприємствам електро- та 
автомобільного транспорту           
м. Кіровограда за пільговий 
проїзд окремих категорій 
громадян, до вимог чинного 
законодавства 

Протягом 
2014 року 

Управління розвитку 
транспорту та зв'язку 
Кіровоградської міської ради 

5. Рішення   
Кіровоградської 
міської ради 

Про внесення змін та 
доповнень до Правил 
благоустрою міста 
Кіровограда, затверджених 
рішенням Кіровоградської 
міської ради від 05.06.2012      
№ 1710 

Визначення механізму  
отримання дозвільних 
документів для проведення 
земляних та/або ремонтних 
робіт 

Протягом 
2014 року 

Спеціалізована інспекція  
Кіровоградської міської ради 
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6. Рішення   
Кіровоградської  
міської ради 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської  міської  ради  
від  27  січня  2011 року                   
№ 117 „Про встановлення 
місцевих податків і зборів”  

Приведення  рішення  до вимог 
Податкового кодексу України, 
враховуючи Закон України 
„Про внесення змін до 
Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо 
об'єктів нерухомості” 

 Протягом 
2014 року 

  

Управління економіки 
Кіровоградської міської ради  

 
 
 
Начальник управління економіки  Кіровоградської міської ради                                                                                        О. Осауленко  
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        


