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УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від "_____"____________ 2015 року     № ______ 
 
 
Про розміщення тимчасових  
споруд для провадження  
підприємницької діяльності 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 “Про затвердження Списку 
історичних населених місць України” та Порядку розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 21.10.2011 р. №244, враховуючи розпорядження 
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації                                                   
від 28 грудня 2004 року №792-р “Про внесення змін та доповнень до 
розпорядження голови обласної державної адміністрації                                                          
від 7 вересня 1997 року №261-р “Про перелік пам'яток містобудування, 
архітектури, садово-паркового мистецтва загальнодержавного і місцевого 
значення та виявлених пам'яток”, Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Визнати вулицю Дворцову, на відрізку від Кіровоградського 
обласного краєзнавчого музею до вул. Кавалерійської, такою, де заборонено 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності, рух та стоянка автомобільного транспорту, крім відкритих літніх 
майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на термін 
здійснення сезонної торгівлі. 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради,     управлінню    по    сприянню    розвитку     торгівлі     та    побутового  

 
 
 

 



 2 
 
обслуговування населення Кіровоградської міської ради дотримуватись у 
своїй діяльності вимог пункту 1 даного рішення. 

3. Виконавчому комітету Кіровоградської міської ради в порядку, 
визначеному            рішенням            Кіровоградської         міської              ради  
від 12 вересня 2012 року №1907 “Про затвердження Тимчасового положення 
про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда”, продовжити 
роботу по демонтажу тимчасових споруд відповідно до Тимчасового 
положенням про порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності на території міста Кіровограда. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвина Г.М. 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тараненко 24 95 85 


