
 

 

                                                                

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

 

від  " ___ " _______ 2017  року                                                               № _____ 

 
 

Про погодження проекту рішення Кіровоградської  

міської ради  „Про реорганізацію та внесення змін 

до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 

2014 року № 3263“Про структуру, загальну чисельність 

та штати апарату Кіровоградської міської ради та її  

виконавчого комітету, виконавчих органів  

Кіровоградської міської ради” 

 

Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 52, 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 

реорганізацію та внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 

29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати 

апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 

органів Кіровоградської міської ради”,  що додається. 

2. Відділу кадрової роботи міської ради забезпечити внесення даного 

проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 
 

 

 

Міський голова                                                                                     А. Райкович 
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    ПОГОДЖЕНО  

                                                                                 Рішення виконавчого комітету 

                                                                                Кіровоградської міської ради  

                                                                      „___”  __________ 2017  

                                            № ____ 
                                                                                  

                                                    Проект    

 
  У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

  

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від „______” ______________ 2017  року                                    № ______ 
 

Про реорганізацію та внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 

року № 3263 “Про структуру, загальну 

чисельність та штати апарату Кіровоградської 

міської ради та її виконавчого комітету,  

виконавчих органів Кіровоградської міської ради” 

 

 Керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтею 59 Господарського кодексу України, 

статтями 104-107 Цивільного кодексу України на виконання наказу 

Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про 

затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів», враховуючи службові записки заступників міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Грабенка О.В., 

Дзюби Н.Є. міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - відділ 

сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради шляхом приєднання  

(реорганізації) до  відділу фізичної культури та спорту Кіровоградської 

міської ради. 

2. Припинити виконавчий орган зі статусом юридичної особи - 

управління по сприянню розвитку торгівлі та побутового обслуговування 

населення Кіровоградської міської ради шляхом приєднання (реорганізації) 

до управління економіки Кіровоградської міської ради. 

3. Утворити комісію з реорганізації відділу сім'ї та молоді 

Кіровоградської міської ради згідно з додатком 1. 

4. Утворити комісію з реорганізації управління по сприянню розвитку 

торгівлі та побутового обслуговування населення Кіровоградської міської 

ради згідно з додатком 2. 
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5. Комісіям з реорганізації: 

у встановленому порядку забезпечити опублікування в офіційному 

друкованому   виданні    відповідних повідомлень про припинення діяльності  

виконавчих органів Кіровоградської міської ради та про порядок і строки 

заявлення кредиторами вимог до них; 

у встановленому порядку повідомити державного реєстратора про 

рішення щодо припинення діяльності виконавчих органів Кіровоградської 

міської   ради  та  подати   документи,   необхідні для  внесення до Єдиного  

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

відповідних записів; 

здійснити інвентаризацію майна, закріпленого за виконавчими органами 

Кіровоградської міської ради, що припиняються; 

забезпечити складення передавального акта і подання його на 

затвердження міській раді; 

вжити інших заходів, пов’язаних  з припиненням, відповідно до чинного 

законодавства України. 

6. Установити строк  заявлення вимог кредиторів до виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради, що припиняються, два місяці з дня публікації 

повідомлення про припинення діяльності виконавчих органів 

Кіровоградської міської ради.    

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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, заступників міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є., Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                   А. Райкович 
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	Р І Ш Е Н Н Я

