
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 23 серпня 2022 року                           №534

 

Про внесення змін та доповнень
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 15 жовтня 2020 року
№ 501 “Про затвердження Положення
про Громадську раду при
Виконавчому комітеті Міської
ради міста Кропивницького”

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 40, 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  враховуючи Закон України
“Про  правовий  режим  воєнного  стану”,  Укази  Президента  України
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”,
від  17 травня  2022 року  № 341/2022  “Про  продовження  строку  дії  воєнного
стану  в  Україні”,  відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  03 листопада  2010 року № 996 “Про забезпечення  участі  громадськості  у
формуванні  та  реалізації  державної  політики”,  рішення  загальних  зборів
Громадської  ради  при  Виконавчому  комітеті  Кропивницької  міської  ради
від  22 серпня  2022 року  (протокол  № 1),  з  метою  налагодження  ефективної
взаємодії  з  інститутами громадянського суспільства на партнерських засадах,
залучення  громадськості  до  вирішення  актуальних  питань  розвитку
Кропивницької  міської  територіальної  громади  Виконавчий  комітет
Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести  зміни  та  доповнення  до  рішення  виконавчого  комітету  міської
ради  від  15 жовтня  2020 року  №  501  “Про  затвердження  Положення  про
Громадську  раду  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста
Кропивницького”, а саме:

1) замінити у назві та всіх розділах Положення про Громадську раду при
Виконавчому комітеті  Міської ради міста Кропивницького слова “Громадська
рада  при  Виконавчому  комітеті  Міської  ради  міста  Кропивницького”  на
“Громадська   рада   при   Виконавчому   комітеті   Кропивницької  міської ради”
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та слова “Міська рада міста Кропивницького” на “Кропивницька міська рада”
(в усіх відмінках);

2) пункт 3.3 розділу ІІІ Положення про Громадську раду при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради доповнити абзацом такого змісту: “У разі
закінчення  строку  повноважень  Громадської  ради  під  час  дії  воєнного
чи  надзвичайного  стану  її  повноваження  продовжуються  до  чергових
установчих  зборів.  Їх  організація  здійснюється  після  припинення/скасування
воєнного  чи  надзвичайного  стану  відповідно  до  Положення  про  Громадську
раду.”;

3) пункт 4.2 розділу ІV Положення про Громадську раду при Виконавчому
комітеті Кропивницької міської ради доповнити абзацом такого змісту: “У разі
формування  Громадської  ради  після  воєнного  чи  надзвичайного  стану
виконавчий комітет приймає рішення про утворення ініціативної групи після
закінчення шести місяців з дня його припинення/скасування.”.

Секретар міської ради    Олег КОЛЮКА

Володимир Поповічев 35 83 73


