
    

У К Р А Ї Н А  

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від  27 листопада  2017 року       № 1236 

 

 

Про перейменування  

 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 9, 16, 17 

Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних                   

осіб-підприємців та громадських формувань”, на виконання Постанови 

Верховної Ради України від 14 липня 2016 року № 1468-VIII “Про приведення 

назви міста Кіровоград Кіровоградської області у відповідність із вимогами 

Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки”, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

 1. У зв'язку з перейменуванням міста Кіровограда Кіровоградської області 

на місто Кропивницький Кіровоградська міська рада (код ЄДРПОУ 26241020) є 

міською радою міста Кропивницького, а виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради (код ЄДРПОУ 04055251) є виконавчим комітетом міської ради міста 

Кропивницького. 

 2. Відділу бухгалтерського обліку та юридичному управлінню вжити 

заходів щодо внесення до установчих документів Кіровоградської міської ради 

змін, пов'язаних з перейменуванням міста. 

 3. Внести зміни до рішень Кіровоградської міської ради від 15 грудня    

2015 року № 14 “Про утворення постійних комісій Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання”, від 15 грудня 2015 року № 15 “Про затвердження 

Положення про постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання”, від 15 грудня 2015 року № 30 “Про затвердження складу постійних 
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комісій Кіровоградської міської ради сьомого скликання” (з урахуванням змін та 

доповнень), від 29 березня 2016 року № 183 “Про затвердження Регламенту 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання”, а саме назву “Кіровоградська 

міська рада” замінити на назву “міська рада міста Кропивницького” у 

відповідних відмінках. 

 4. Внести зміни до рішення 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” (з урахуванням змін та доповнень), а саме в тексті рішень та додатків до 

них слова “Кіровоградська міська рада” замінити на слова “міська рада міста 

Кропивницького” у відповідних відмінках. 

 5. Встановити, що всі рішення міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядження міського голови та документи, в яких зазначено назву 

“Кіровоград”, “Кіровоградська міська рада” у відповідних відмінках, прийняті 

до набрання чинності цього рішення, залишаються чинними та приймаються 

всіма виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності, при цьому при прийнятті нових 

рішень та документів використовується нова назва “Кропивницький” та “міська 

рада міста Кропивницького”. 

 6. Керівникам виконавчих органів міської ради, що мають статус 

юридичних осіб, керівникам комунальних підприємств, установ, закладів, 

засновниками яких є міська рада, забезпечити внесення змін до установчих 

документів, відповідно до пункту 1 цього рішення. 

 7. Відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення міської ради 

здійснити заходи щодо оновлення офіційного сайту міської ради, пов'язані з 

перейменуванням. 

 8. Зазначене рішення набирає чинності з часу його оприлюднення. 

 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Табалова А.О., заступників міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Грабенка О.В., Дзюбу Н.Є., Мосіна О.В., керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. та постійну комісію міської 

ради з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. 
 

 

 

Міський голова          А.Райкович 


