
 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від "___"_____________ 2021 року                      №______ 
 

 

 

Про погодження проєкту рішення 

Кропивницької міської ради "Про внесення  

змін до рішення міської ради від 31 січня  

2019 року № 2275 "Про затвердження  

Програми запобігання надзвичайним ситуаціям  

та ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки"  

зі змінами" 

 
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтею 52 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 "Про структуру та 

загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради", 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради   

В И Р І Ш И В: 

 

           1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради "Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2275 "Про 

затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх 

наслідків на 2019-2021 роки", зі змінами",  що додається.    

        

 2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення забезпечити внесення даного проєкту рішення на розгляд міської 

ради. 

 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Олексій Гненний 35 83 19  
 



         ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  
"  "  2021 року №    

 

                                            Проєкт 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА  

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від "  "  2021 року                                                                         №_____  
 

Про внесення змін до рішення міської 

ради від 31 січня 2019 року№ 2275  

"Про затвердження Програми запобігання  

надзвичайним ситуаціям та ліквідації 

їх наслідків на 2019-2021 роки", зі змінами 

 
Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 "Про структуру та 

загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради", у 

зв’язку з ліквідацією управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 31 січня 2019 року           

№ 2275 "Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2021 роки" (зі змінами, внесеними рішеннями 

міської ради від  27 серпня 2019 року № 2721, від 19 листопада 2019 року             

№ 2993, від 06 жовтня 2020 року № 3542), а саме в тексті рішення назву  

"управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

Міської ради міста Кропивницького" змінити на "відділ з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кропивницької 

міської ради".  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку.  

 

 

Міський голова       Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Олексій Гненний 35 83 19 


