
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 26 серпня 2014 року                                                  № 404 
 

 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
"Про внесення доповнень до  
рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 липня 2014 року № 3263 “Про  
структуру, загальну чисельність та  
штати апарату Кіровоградської міської  
ради та її виконавчого комітету,  
виконавчих органів Кіровоградської міської ради ” 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, відповідно до  ст. 52, 59 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити  проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 
доповнень до рішення Кіровоградської міської ради від 29 липня 2014 року      
№ 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати апарату Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради”, що додається. 

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської 
ради.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О. О.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                                         І. Марковський 
 
 
 
  
                                                                               
Гненний 22 86 20  
 



                                                                        ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
26 серпня  2014   
№ 404    
 

                                                                                                                  Проект  
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від “___”_____________ 2014 року                     №_______ 
 
Про внесення доповнень до рішення  
Кіровоградської міської ради від 29 липня  
2014 року № 3263 “Про структуру, загальну  
чисельність та штати апарату Кіровоградської  
міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих  
органів Кіровоградської міської ради ” 
 
 
 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, відповідно до ст. 26, 54, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення 
виконання повноважень органів місцевого самоврядування міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А : 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Внести доповнення до пункту 6 рішення Кіровоградської міської ради 
від 29 липня 2014 року № 3263 “Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради”, а саме в Положення про управління з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської 
міської ради: 

розділ 4 доповнити пунктом 4.9. в редакції: “4.9. Юридична адреса 
управління: 25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 41”;  

розділ 5 доповнити пунктом 5.3. наступного змісту: “5.3. Утримання 
управління здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших доходів, 
що звільняються від оподаткування згідно з чинним  законодавством України. 
Ліквідацію та реорганізацію управління проводить міська рада за поданням 
міського голови у порядку, визначеному чинним законодавством України. У 
разі ліквідації управління його активи повинні бути передані одній або кільком 
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу 
міського бюджету”.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олійника О. О. 
 
Секретар міської ради                                                                          І. Марковський 
 
Гненний 22 86 20 


