
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 
від 14 травня 2013 року        №  260 

 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради 
«Про внесення змін та доповнень  
до Правил благоустрою  
міста Кіровограда,  
затверджених рішенням  
Кіровоградської міської ради 
від 05 червня  2012 року № 1710» 
 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою покращення санітарного 
стану та благоустрою міста виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
           1.  Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін та доповнень до Правил благоустрою міста Кіровограда, 
затверджених рішенням Кіровоградської міської ради                                                      
від 05 червня  2012 року № 1710», що додається. 
          2. Спеціалізованій інспекції Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Саінсуса О.Д. 
 
Міський голова                                                                                        О. Саінсус 
 
 
 
 
 
Іванов 55 34 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          ПОГОДЖЕНО 
  Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради   

       14 травня 2013 
       №260                                                 

              Проект 
 

У К Р А Ї Н А           
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА       
 

 ДВАДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «____»__________2013 року      №_______ 
 
Про внесення змін та доповнень до  
Правил благоустрою міста Кіровограда,  
затверджених рішенням Кіровоградської  
міської ради від 05 червня 2012 року №1710 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», з метою покращення санітарного 
стану та благоустрою міста Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

Внести зміни та доповнення до Правил благоустрою міста Кіровограда, 
затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 05 червня                 
2012 року № 1710 «Про затвердження Правил благоустрою міста 
Кіровограда», а саме: 
          1) викласти підпункт 10 пункту 1 розділу 7 у  редакції: «10) Укласти 
договір на надання житлово-комунальної послуги з вивезення твердих 
побутових відходів, підготовлений виконавцем на основі типового договору, 
та своєчасно  проводити  оплату житлово-комунальних послуг згідно з 
підпунктами 1, 5 п. 3  ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні 
послуги»;  

2) підпункт 1 пункту 1 розділу 7 після слів «…лотків та інших споруд» 
доповнити словами «та приватних домоволодінь»;  

3) пункт 1 розділу 13 доповнити підпунктом 9 в редакції: 
«Влаштовувати огородження будівельного майданчика за межами відведеної 
земельної ділянки або встановлювати постійні огорожі за межами 
прибудинкових територій». 
 
Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
 
Іванов  55 34 17 
 


