
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 23 січня 2013 року        № 35 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про  
внесення змін до Порядку залучення  
коштів замовників до пайової участі  
у розвитку інфраструктури міста  
Кіровограда, затвердженого рішенням  
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 
2012 року № 2107» 
 

Відповідно до ст. 140, 146 Конституції України, ст. 59 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 Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста Кіровограда, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107», що додається. 
 2. Управлінню містобудування та архітектури забезпечити винесення 
даного проекту рішення на розгляд Кіровоградської міської ради. 

3. Управлінню містобудування та архітектури та відділу по роботі із 
засобами масової інформації забезпечити оприлюднення через вісник 
Кіровоградської міської ради “Вечірня газета” та офіційну сторінку 
Кіровоградської міської ради в мережі Інтернет проекту рішення виконкому 
Кіровоградської міської ради «Про внесення змін до Порядку залучення 
коштів замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури міста 
Кіровограда, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                       
від 11 грудня 2012 року № 2107». 
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В.О. 
  
Міський голова                                О.Саінсус 
 
 
Настояща 24 84 69 



ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 

                  «____» _________  2013 року 
     № _____ 

        
Проект 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від “____” _________ 2013 року      № _____ 
 
Про внесення змін до Порядку залучення  
коштів замовників до пайової участі  
у розвитку інфраструктури міста  
Кіровограда, затвердженого рішенням  
Кіровоградської міської ради від 11 грудня 
2012 року № 2107 
 
 Відповідно до ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання 
прокурора міста Кіровограда від 03 січня 2013 року № 2-29 вих13 про 
усунення порушень законодавства Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Внести зміни до Порядку залучення коштів замовників до пайової 
участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2107 «Про 
затвердження Порядку залучення коштів замовників до пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста Кіровограда», а саме доповнити абзацом 9 
пункт 1.6 розділу 1 та абзац 4 розділу 3 викласти в новій редакції 
(додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань регуляторної політики, підприємництва, 
інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, першого заступника міського 
голови Дзядуха В.О. 
 
Міський голова         О.Саінсус 



 
  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Рішення Кіровоградської міської ради 

               “____” __________ 2013 року 
№ _____ 

 
ЗМІНИ  

до Порядку залучення коштів замовників  
до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Кіровограда 

 
1.Загальна частина 

 
об’єктів  у  межах  індустріальних  парків на замовлення ініціаторів  

створення  індустріальних  парків,  керуючих компаній індустріальних 
парків, учасників індустріальних парків. 

 
3. Здійснення розрахунку замовниками 

 
Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури   міста 

Кіровограда, можуть використовуватися виключно для  створення  і розвитку 
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Кіровограда. 

 
 
 
 

Начальник управління містобудування  
та архітектури Кіровоградської міської 
ради – головний архітектор міста      В.Мездрін 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


