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Про розгляд непідтриманої 
петиції

Шановний Іване В'ячеславовичу!

Розглянувши електронну петицію щодо відкриття аквапарку в місті Кропи-
вницькому повідомляємо наступне.

Враховуючи те, що електронна петиція не набрала необхідної кількості го-
лосів в строк, який визначений Статутом територіальної громади міста Кропи-
вницького  зі  змінами,  внесеними  рішенням  міської  ради
від 29.03.2016 року № 142, та відповідно до норм ст. 231 Закону України "Про
звернення громадян" електронна петиція розглянута як звернення громадян.

Проектування  і  будівництво  аквапарку  -  досить  складний  процес,  що
вимагає відповідального підходу для створення безпечного відпочинку майбут-
ніх відвідувачів. Починається процес створення аквапарку з вибору місця його
установки та площі забудови.

На даний час виконавчими органами Міської ради міста Кропивницького
опрацьовано питання наявності вільних земельних ділянок на території міста та
наявної інфраструктури до них. З метою залучення інвесторів для будівництва
аквапарку інформація буде розміщена на офіційному сайті Міської ради міста
Кропивницького та інвестиційному порталі міста Кропивницького.

З повагою

Секретар міської ради                                                                       А.ТАБАЛОВ

Дар'я Адаменко 36 13 35
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