
                                              

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО

від  “ 23” квітня  2019  року                                               №  №    № 252

Про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького
«Про надання дозволу на внесення
змін до  Комплексної схеми розміщення 
архітектурних типів тимчасових споруд
для провадження підприємницької 
діяльності в м. Кропивницькому»

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Міської
ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проект  рішення Міської  ради міста  Кропивницького  «Про
надання  дозволу  на  внесення  змін  до  Комплексної  схеми  розміщення
архітектурних типів тимчасових споруд   для   провадження підприємницької
діяльності в м. Кропивницкому», що додається.

2.  Управлінню  містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста
Кропивницького  забезпечити  внесення  даного  проекту  рішення  на  розгляд
міської ради.

3.    Контроль  за  виконанням даного рішення покласти  на   заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  О.Мосіна.

Міський голова                                                                            А.РАЙКОВИЧ

Ірина Мартинова 24 95 85



П О Г О Д Ж Е Н О

рішенням Виконавчого  комітету
Міської ради міста  Кропивницького
від “ 23” квітня2019 року  № 252

Проект         
                                                                                                        

                                 МІСЬКА   РАДА  МІСТА  КРОПИВНИЦЬКОГО

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “__” _________2019 року                                                      № _______

Про внесення змін до Комплексної 
схеми розміщення архітектурних 
типів тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності в м. Кропивницькому

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтею  59  Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 28 Закону України
«Про регулювання містобудівної діяльності», статтями 12, 17 Закону України
«Про основи містобудування»,  Порядком розміщення тимчасових споруд для
провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства
регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України    від    21   жовтня   2011 року № 244, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 22 листопада 2011 року за №1330/20068, враховуючи рішення
міської  ради   від  31  березня  2015  року  № 4071  “Про   надання  дозволу  на
розроблення Комплексної     схеми    розміщення    архітектурних    типів
тимчасових     споруд     для     провадження     підприємницької     діяльності    в
м. Кіровограді”,  лист    ТОВ  “ПВІ “АГРОПРОЕКТ”   від   29 березня 2019 року
№ 77, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :

1.  Внести     зміни    до   Комплексної  схеми  розміщення  архітектурних
типів    тимчасових   споруд   для    провадження  підприємницької  діяльності  в
м.  Кропивницкому,  шляхом  доопрацювання,  з  урахуванням  розробленої
Комплексної схеми.

2.  Управлінню  містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста
Кропивницького виступити  замовником та  вчинити наступні дії:



2

1) визначити розробника вищезазначеної  містобудівної  документації,
доручити розробнику провести інвентаризацію тимчасових споруд по місту та
укласти з ним договір;

2) подати на затвердження Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького зміни до Комплексної схеми.

3.    Відділу по роботі  із  засобами масової  інформації  протягом місяця
оприлюднити дане рішення у друкованих засобах масової інформації.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  архітектури,   будівництва,   реклами,   регулювання
земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища   та
заступника  міського   голови   з   питань   діяльності   виконавчих  органів  ради
О.Мосіна.

Міський голова                                                                             А.РАЙКОВИЧ

Ірина Мартинова 24 95 85
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