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У К Р А Ї Н А 
 
       КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

 
 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від  “_____”__________2016 року           № _____ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 березня 2016 року № 142 
“Про електронну петицію,  
адресовану Кіровоградській міській 
раді, її виконавчому комітету” 
 
 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 26, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 231 Закону 
України “Про звернення громадян”, з метою реалізації пропозицій 
викладених в петиції від 17.05.2016 року щодо внесення змін до  “Порядку 
розгляду електронної петиції  та Статуту Кіровограда” автором якої є 
Бондаренко Д.Г. збір підписів на підтримку якої здійснювався через веб-сайт 
громадського об”єднання Кіровоградська обласна організація “Асоціація 
Політичних Наук” та враховуючи протокол від 06 червня 2016 року № 7 
засідання постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань освіти, 
науки, культури, туризму, фізичної культури і спорту та молодіжної політики 
Кіровоградська міська рада 
 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

 1. Внести зміни до Статуту територіальної громади міста Кіровограда, 
який прийнято рішенням Кіровоградської міської ради від 31 січня 2006 року 
№ 107 “Про прийняття статуту територіальної громади Кіровограда”, а саме 
частину 6 статті 2.6.1. глави 2.6 викласти в наступній редакції : “Петиція, 
адресована Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, 
розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 250 підписів 
громадян протягом не більше 90 днів з дня оприлюднення петиції”. 
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 2. Внести зміни до Порядку розгляду електронної петиції, адресованої 
Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 29 березня 2016 року № 142, а 
саме   пункт 3.4. розділу  III викласти   у   наступній  редакції: “ 3.4. “Петиція, 
адресована Кіровоградській міській раді, її виконавчому комітету, 
розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 250 підписів 
громадян протягом не більше 90 днів з дня оприлюднення петиції”. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з   питань   діяльності ради, депутатської   етики,   Регламенту міської  
ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів 
масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 
зовнішньоекономічної діяльності та секретаря міської ради Бойка С.В. 
 
 
 
Міський голова        А. Райкович 
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