
 

 
КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ПЕРША  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 22 грудня 2020 року        № 38 
 

Про затвердження доповнень 

до порядку денного першої сесії  

Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  

в Україні», статей 20, 21, 22, 33, 34 Регламенту Міської ради  

міста Кропивницького сьомого скликання, враховуючи пропозиції міського 

голови А.Райковича, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Затвердити доповнення до порядку денного першої сесії (ІІІ засідання) 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням 

міської ради від 04 грудня 2020 року № 2 «Про затвердження порядку денного 

першої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання» (з урахуванням 

доповнень, внесених рішенням міської ради від 16 грудня 2020 року № 20),   

що додаються. 

 

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло 35 83 92 



             ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

             Рішення Кропивницької міської ради 

             22 грудня 2020 року  № 38 

 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

першої сесії  (ІІІ засідання) Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 
 

№ 

з/п 
Назва питання 

№ 

реєстрації  

проєкту 

рішення 

Відповідальні за 

підготовку 

Власне ім’я та прізвище, 

посада доповідача 

ВКЛЮЧИТИ ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ 

до порядку денного першої сесії Кропивницької міської ради 

1.  Про внесення доповнень до рішення Кропивницької 

міської ради від 04 грудня 2020 року № 10 «Про 

кількісний та персональний склад Виконавчого 

комітету Кропивницької міської ради восьмого 

скликання» 

б/н 

Загальний відділ Андрій Райкович, 
міський голова 

2.  Про утворення та визначення кількісного складу 

постійних комісій Кропивницької міської ради 

восьмого скликання 

59 
доопрацьований 

Управління апарату 

міської ради 

Андрій Райкович, 
міський голова 

3.  Про затвердження Положення про постійні комісії 

Кропивницької міської ради восьмого скликання 
60 

доопрацьований 

Юридичне 

управління 

Марина Смаглюк, 
начальник юридичного 

управління 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30186-59-20201221.pdf
http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30178-60-20201221-2.pdf
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4.  Про затвердження складу постійних комісій 

Кропивницької міської ради восьмого скликання 

 

61 
доопрацьований 

Управління апарату 

міської ради 

Андрій Райкович, 
міський голова 

5.  Про бюджет Кропивницької міської територіальної 

громади на 2021 рік 

 

1 
доопрацьований 

Фінансове 

управління 

Любов Бочкова, 
начальник управління 

 

 

 

Начальник управління апарату 

Кропивницької міської ради           Людмила МАСЛО 

http://www.kr-rada.gov.ua/uploads/documents/30108-pr_rish_1_16-12-2020.pdf

