
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 
від  «10» вересня 2015 року                                                       № 475 
 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року  
№ 208 «Про затвердження Положення про 
управління економіки Кіровоградської 
міської ради» 
 
 Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України «Про особисте 
селянське господарство» та Інструкцією з ведення погосподарського обліку в 
сільських, селищних та міських радах, затвердженою наказом Державного 
комітету статистики України від 08.12.2010 року № 491 «Про затвердження 
Інструкції з ведення погосподарського обліку в сільських, селищних та 
міських радах», виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого  
2011 року № 208 «Про затвердження Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради 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                          
Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 
 
 
 
 

Пузакова 24 06 24 



П О Г О Д Ж Е Н О 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
«___» ________________ 2015 
№________ 

 

Проект 
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___»  _________ 2015 року                                                                 № ____ 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 208 «Про затвердження 
Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради» 
 

 Керуючись статтями 140, 146  Конституції України, статтею  26  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 4 Закону України 
«Про особисте селянське господарство» та Інструкцією з ведення 
погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах, 
затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 
08.12.2010 року № 491 «Про затвердження Інструкції з ведення 
погосподарського обліку в сільських, селищних та міських радах», 
Кіровоградська міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 208 «Про затвердження Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради» (із доповненнями, внесеними рішеннями 
Кіровоградської міської ради від 16.10.2012 № 1975, від 11.12.2012 № 2112, 
від 30.05.2013 № 2364 та від 04.07.2013 № 2401), а саме підрозділ  
2.2 «Основні функції управління» розділу 2 «ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ 
УПРАВЛІННЯ» доповнити  пунктами 2.2.31-2.2.33 у редакції, що додається. 

2. Доручити заступнику міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Васильченку С. С., відповідно до функціональних 
повноважень, підписувати довідки про взяття на облік особистих селянських 
господарств. 
   
  
  
Секретар міської ради                                                                    І. Марковський 
 
Пузакова 24 06 24 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Рішення Кіровоградської міської ради 
«___» __________________  2015 
№ _______ 
 
 
 

ЗМІНИ 
 

до Положення про управління економіки Кіровоградської міської ради 
 
 Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про управління 
економіки Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 208 «Про 
затвердження Положення про управління економіки Кіровоградської міської 
ради», зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 04 квітня 2011 року, номер запису 
14441350000007560. 
 
 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

2.2. Основні функції управління 
 

2.2.31. Здійснення обстежень земельних ділянок (за наявністю 
правовстановлюючих документів на землю, виділену за цільовим 
призначенням «Для ведення особистого селянського господарства») з метою 
внесення особистого селянського господарства до облікової документації. 

2.2.32. Ведення облікової документацію щодо осіб, яким надані 
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

2.2.33. Надання довідок про взяття на облік особистого селянського 
господарства особам, яким виділена земельна ділянка для ведення 
особистого селянського господарства. 

      
 
 

Начальник управління економіки                                               О.Осауленко 
 


