
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

   
від  21 квітня 2020 року          № 32-р 

 

 

Про скликання позачергової сесії 

Міської ради міста Кропивницького  

сьомого скликання 

  

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 19, 20 Регламенту Міської ради 

міста Кропивницького сьомого скликання, враховуючи положення Закону 

України від 30 квітня 2020 року № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових 

соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-2019)», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

(зі змінами), від 25 березня 2020 року № 250 «Деякі питання надання  

у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я», на 

виконання протокольного рішення позачергового засідання міської комісії 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 березня  

2020 року № 6, розпорядження голови обласної державної адміністрації  

від 03 квітня 2020 року № 285-р: 

 

 1. Скликати позачергову двадцяту сесію Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання 24 квітня 2020 року о 10 годині в кімнаті 

№ 305 (приміщення міської ради). 

 

 2. На розгляд міської ради винести питання: 
 

 «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Кропивницького 

за 2019 рік»; 

 «Про внесення змін до рішення Міської ради міста Кропивницького        

від 18 грудня 2019 року № 3046 “Про бюджет міста Кропивницького на             

2020 рік»; 

«Про внесення змін до показників бюджету селища Нового на                   

2020 рік». 
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 3. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького інформувати 

депутатів про дату скликання та проведення позачергової двадцятої сесії 

Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання з розміщенням такої 

інформації на веб-сайті міської ради, та забезпечити технічний супровід 

проведення засідання міської ради електронною системою голосування  

«Рада-В». 

 

 4. Директору комунального підприємства «Управління будинками 

Міської ради міста Кропивницького» забезпечити дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів під час проведення засідання міської 

ради. 

 

 5. Учасники засідання при перебуванні в приміщенні Міської ради міста 

Кропивницького повинні дотримуватися міжособової дистанції та перебувати в 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіратор або захисна маска.  

 

 6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря 

міської ради Андрія ТАБАЛОВА. 

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  35 83 92 

 

 
 


