
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 14 грудня  2011 року        № 1204 

м. Кіровоград 
 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради «Про внесення  
змін до додатка до рішення Кіровоградської  
міської ради від 31 травня 2011 року № 577»  
 

    
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до додатка до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 31 травня 2011 року № 577», що додається. 

2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити винесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О.  

 
 
 
 

Міський голова        О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
Настояща  
248469 

 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
від 14 грудня  2011 року 
№ 1204 

 
Проект  

УКРАЇНА 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
від «____» ____________ 2011 року     №____  
 
Про внесення змін до додатка до 
рішення Кіровоградської міської ради  
від 31 травня 2011 року № 577 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядком визначення розмірів 
майнових паїв членів колективних сільськогосподарських підприємств та їх 
документального посвідчення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2001 року № 177, враховуючи рішення Ленінського 
районного суду міста Кіровограда від 7 липня 2010 року та ухвалу 
Ленінського районного суду міста Кіровограда від 29 липня 2011 року,  
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до додатка до рішення Кіровоградської міської ради від 
31 травня 2011 року № 577 «Про видачу свідоцтв на майнові паї», а саме 
прізвище «Лапіцький» замінити на «Лапіцкий». 

  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва, регулювання 
земельних відносин та реклами, першого заступника міського голови 
Дзядуха В.О.  
 
 
Міський голова          О.Саінсус 
 
 
Настояща  
248469  
 

 



 
_____________ № ______________ 
 

на № __________ від ____________ 
         Міському голові 
         Саінсусу О.Д. 
 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА 
 

 Управлінням містобудування та архітектури Кіровоградської міської 
ради підготовлено проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
внесення змін до додатку до рішення Кіровоградської міської ради                    
від 31 травня 2011 року № 577”. 
 Просимо Вас видати аркуш погодження та включити до порядку 
денного чергової сесії Кіровоградської міської ради. 
 Копія проекту рішення додаються. 
 
 
 
 
Начальник управління –  
головний архітектор міста       В.Мездрін 
 
 
 
 
 

 
      


