
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від 23 жовтня 2021 року № 179

Про виконання органами місцевого
самоврядування делегованих повноважень
органів виконавчої влади

Відповідно  до  Конституції  України,  статті  42  Закону  України
"Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  09  березня  1999  року  №  339  "Про  затвердження  Порядку
контролю за  здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих
повноважень органів виконавчої влади" (із змінами), розпорядження голови
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  від  07  вересня
2021  року  №  608-р  "Про  організацію  контролю  за  здійсненням  органами
місцевого  самоврядування  делегованих  повноважень  місцевих  органів
виконавчої  влади",  рішення  Кропивницької  міської  ради  від   25  березня
2021  року  №  168  "Про  обсяги  і  межі  повноважень,  які  визначаються
Кропивницькою  міською  радою  Подільській  та  Фортечній  районним
у   місті  Кропивницькому  радам  восьмого  скликання  та  їх  виконавчим
органам" та з метою посилення виконавської дисципліни органів місцевого
самоврядування  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів
виконавчої влади і своєчасного інформування організаційного відділу апарату
обласної державної адміністрації:

1. Керівникам  виконавчих  органів  Кропивницької  міської  ради
та головам районних у місті Кропивницькому рад:

1)  опрацювати  в  підпорядкованих органах  місцевого самоврядування
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від
07 вересня 2021 року № 608-р  "Про організацію контролю за здійсненням
органами  місцевого  самоврядування  делегованих  повноважень  місцевих
органів  виконавчої  влади",  від  13  вересня  2021  року  №  627-р
"Про  затвердження  Порядку  проведення  Кіровоградською  обласною
державною  адміністрацією  перевірок  здійснення  органами  місцевого
самоврядування  делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади"
та забезпечити їх виконання;

2) під час підготовки проєктів актів виконавчих органів Кропивницької
міської   ради   та   районних  у   місті   Кропивницькому  рад   з   питань
здійснення 
делегованих повноважень чітко зазначати в констатуючій частині підпункт,
пункт,  частину,  статтю  Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування



в Україні";
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3) забезпечити ведення обліку  актів з питань здійснення делегованих
повноважень органів виконавчої влади; 

4)  надавати  щороку  один  раз  на  півріччя  до  02  липня  та  02  січня
до  відділу  організаційної  роботи  управління  діловодства  та  організаційної
роботи  Кропивницької  міської  ради  інформацію  у  форматі  WORD на
електронну адресу orgvid@krmr.gov.ua  та у друкованому вигляді за підписом
керівника про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади
виконавчими  органами  Кропивницької  міської  ради  та  районних  у   місті
Кропивницькому рад згідно з формою, що додається.

2.  Управлінню  діловодства  та  організаційної  роботи  Кропивницької
міської ради та виконавчим органам районних у  місті Кропивницькому рад
направляти  копії  (скановані  варіанти  у  чорно-білому  зображенні  з
роздільною  здатністю  300  dpi у  форматі  pdf)  актів  з  питань  здійснення
делегованих повноважень органів виконавчої влади протягом 10 днів з дня їх
прийняття                 в електронному вигляді з усіма необхідними реквізитами,
засвідчені                                 в установленому порядку, до організаційного
відділу  апарату  Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації  на
електронну адресу org  @  kr  -  admin  .  gov  .  ua  .

3.  Управлінню  діловодства  та  організаційної  роботи  Кропивницької
міської  ради  узагальнювати  інформації виконавчих  органів  Кропивницької
міської  ради  та  районних  у  місті  Кропивницькому  рад  про  виконання
делегованих повноважень органів виконавчої влади та направляти інформації
щороку один раз на півріччя  до 10 липня та 10 січня до організаційного
відділу  апарату  обласної  державної  адміністрації  на  електронну  адресу
org  @  kr  -  admin  .  gov  .  ua  .

4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1-3, 5 розпорядження
міського  голови  від  12  квітня  2013  року  № 31  "Про  виконання  органами
місцевого  самоврядування  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади".

5.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на
керуючого справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву. 

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ
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Ірина Штадченко 35 83 89 (2051)

Додаток 
до розпорядження міського голови
"___"  _________ 2021  року № ____

Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання делегованих повноважень органів виконавчої

влади___________________________Кропивницької міської ради
                              (назва виконавчого органу)

                                        протягом ___півріччя 202__ року

Норма (зазначення
статті, частини,

пункту, підпункту)
Закону України
"Про місцеве

самоврядування в
Україні"

Прийнято
(видано) актів з

питань виконання
делегованих
повноважень

органів виконавчої
влади *

3 них скасовано
з причин

невідповідності
чинному

законодавству*

Відомості про вжиті заходи з виконання
делегованих повноважень органів

виконавчої влади**

1 2 3 4

УСЬОГО: 

* -   зазначається кількість актів окремо по кожному підпункту статті
**  -  стисло  викладається  інформація  про  вжиті  заходи  з  виконання
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади  по  кожному  підпункту
статті визначених делегованих повноважень

Керівник________________                                            ____________________
(назва посади) (підпис) (ім’я, прізвище)

Начальник управління діловодства
та організаційної роботи                                                             Олена БРЮМ


