
  

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

Р І Ш Е Н Н Я  

від 15 березня 2017 року                                                                      № 843 

Про  внесення змін  та доповнень до 
Плану діяльності Кіровоградської  
міської ради з підготовки проектів  
регуляторних актів на 2017 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 2017 рік, 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від  10  листопада 

2016 року  № 602, а саме: 
виключити пункт 1; 
доповнити пунктами 4, 5, 6 (додається). 
 
2. Відділу по роботі із засобами масової інформації  та відділу 

інформаційно-комп'ютерного забезпечення 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                                                                                     А. Райкович 

 

 

 

Селіванова 24 13 26



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення  Кіровоградської міської ради 
15 березня  2017 року 
№ 843 
 

Зміни та доповнення до Плану діяльності Кіровоградської міської ради  
з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 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 затвердження  Порядку надання 

безповоротної фінансової допомоги 

суб'єктам підприємницької 

діяльності м. Кропивницького на 

часткову компенсацію  відсотків за 

кредитами, які отримані в 

банківських установах на реалізацію 

інвестиційних проектів 

Впровадження прозорого 

механізму надання фінансової  

допомоги суб'єктам 

підприємницької діяльності. 

Спрощення доступу підприємців 

до фінансово-кредитних ресурсів. 
Підтримка  міською радою  

розвитку  бізнес середовища у              

м. Кропивницькому 
 

Протягом 

2017 року 
 Управління економіки 
Кіровоградської міської 

ради 

5. Рішення  

Кіровоградської 

міської ради 

Про внесення змін  до Положення  

щодо порядку організації поховання 

та    надання ритуальних  послуг 

населенню           на          території                         
м.  Кіровограда,      затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської 

ради     від 28    лютого     2006 року   
№ 1734  
                               

Приведення Положення щодо 

порядку організації поховання та 

надання ритуальних послуг на 

території міста  до вимог чинного 

законодавства 

Протягом 
2017 року 

Головне управління 

житлово-комунального 

господарства 
Кіровоградської міської 

ради 
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6. Рішення  

Кіровоградської 

міської ради 

Про затвердження Положення про 

порядок розміщення та перебування 

елементів вуличної торгівлі на 

об’єкті благоустрою з 

використанням його елементів на 

території міста Кропивницького  

Впорядкування процедури 

розміщення елементів вуличної 

торгівлі на елементах 

благоустрою з використанням їх 

елементів на території міста 

Кропивницького, забезпечення 

додаткових надходжень до 

міського бюджету за рахунок 

плати за розміщення та 

перебудування елементів 

вуличної торгівлі на об’єктах 

благоустрою комунальної 

власності з використанням їх 

елементів 

ІІ квартал 

2017 року 
Управління по 

сприянню розвитку 

торгівлі та побутового 

обслуговування 

населення 

Кіровоградської міської 

ради 

 

 

Начальник управління економіки   Кіровоградської міської ради                                                                                              А. Паливода 

 


