
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 06 червня 2018 року                  № 1724 
 

Про звіт голови постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького 

з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 

забезпечення законності, релігії,  

засобів масової інформації,  

регуляторної політики, підприємництва,  

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 26 Закону України  

„Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пункт 2.4 Положення 

про постійні комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання            

(зі змінами) та заслухавши звіт голови комісії про діяльність постійної комісії 

Міської ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської 

етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення 

законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, 

підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Звіт голови про діяльність постійної комісії Міської ради міста 

Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності взяти до відома (додається). 

2. Продовжити строк повноважень голови постійної комісії Міської 

ради міста Кропивницького з питань діяльності ради, депутатської етики, 

Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 

релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності Линченку Максиму 

Дмитровичу. 

 

Міський голова           А.Райкович 



 

Станом на 07.12.2017 

ЗВІТ 

про діяльність постійної комісії Міської ради міста Кропивницького 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва,  

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності за 2017 рік 

 

Постійну комісію утворено відповідно до рішення Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання від 15 грудня 2015 року № 14                       

«Про утворення постійних комісій Міської ради міста Кропивницького сьомого 

скликання». 

У своїй діяльності постійна комісія керується Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

доступ до публічної інформації» з урахуванням вимог щодо реалізації 

повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними 

комісіями міської ради, Регламентом Міської ради міста Кропивницького 

сьомого скликання, Положенням про постійні комісії Міської ради міста 

Кропивницького сьомого скликання, рішеннями міської ради, 

розпорядженнями міського голови та працювала відповідно до перспективного 

плану роботи міської ради на 2017 рік. 

Функції постійної комісії міської ради визначені пунктом 4.1. Розділу 4 

Положення про постійні комісії, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 15 грудня 2015 року № 15.  

До основних функцій і повноважень постійної комісії належить: 

підготовка за дорученням ради або міського голови рекомендацій з 

питань, пов'язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, 

виконанням депутатами рішень ради та її виконавчих органів; 

підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень 

депутата міської ради; 

підготовка та попередній розгляд рішень про звернення до суду щодо 

визначення незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних 

громад у сфері їх спільних інтересів; 

підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, 

призначення і звільнення їх керівників; 

попередній розгляд рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до них та 

інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із 

них; 

координація співпраці ради з громадськими організаціями; 

підготовка проектів рішень на розгляд сесій з питань адміністративно-

територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством; 

здійснення контролю за дотриманням вимог статті 59-1 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» у частині взяття участі міським 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15
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головою, секретарем, депутатами міської ради у розгляді, підготовці та 

прийнятті рішень  радою за умови самостійного публічного оголошення про 

конфлікт інтересів під час засідання ради, на якому розглядається відповідне 

питання. Надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що 

може бути неправомірною вигодою та подарунками; 

попередній розгляд та погодження інвестиційних проектів; 

підготовка питань, що пов'язані з розвитком підприємництва; 

розгляд пропозицій щодо відбору та співфінансування проектів 

міжнародної технічної допомоги місту; 

розгляд пропозицій щодо становлення системи міжнародного та 

міжрегіонального співробітництва в межах єврорегіонів шляхом участі у 

міжнародних неурядових організаціях органів місцевого самоврядування; 

попередній розгляд відповідних проектів програм інвестиційної 

діяльності, регуляторної політики, підготовку висновків та передачу їх до 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку; 

попередній розгляд як відповідальною постійною комісією проекту 

регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу; 

вивчення пропозицій уповноваженого органу у випадку, коли 

відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією; 

проведення антикорупційного моніторингу проектів та чинних актів 

(рішень) органів місцевого самоврядування; 

аналіз стану злочинності в межах міста, порушення законодавства про 

боротьбу із злочинністю; 

розгляд проектів рішень, що стосуються повноважень даної комісії, та 

підготовку пропозицій до них; 

здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

Основна форма роботи комісії - її засідання, які скликались протягом 

звітного періоду в порядку, передбаченому п. 5.2 Положення про постійні 

комісії Міської ради міста Кропивницького сьомого скликання. Протягом 

звітного періоду було проведено 9 засідань постійної комісії міської ради, в 

тому числі спільне засідання з постійними комісіями міської ради з питань 

бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 

розвитку,  з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів, на якому розглядалося питання проект 

рішення Кіровоградської міської ради № 923 «Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради від 27 січня 2015 року № 3949 «Про 

встановлення ставок єдиного податку». 

Під час засідань було розглянуто 52 питання, з них 13 листів та звернень. 

Під час розгляду планових та позапланових питань рішеннями постійної 

комісії міської ради було надано виконавчим органам Міської ради міста 

Кропивницького 7 доручень, рекомендацій, пропозицій та доповнень до 

проектів рішень. 
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Основні програми, виконання яких контролювала постійна комісія                  

у 2017 році: 

Програма забезпечення умов діяльності депутатів міської ради 

сьомого скликання на 2017 рік; 

Програма фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської 

ради та виконавчого комітету на 2017 рік; 

Програма з розвитку і управління персоналом в міській раді                  

на 2017 рік; 

Програма економічної підтримки засобів масової інформації міста на 

2017 рік; 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у                       

на 2016 – 2020 роки; 

Програма реалізації вимог Закону України “Про адміністративні 

послуги” на 2016 - 2018 роки; 

Комплексна програма діяльності міської дружини на 2017 рік; 

Міська програма протидії тероризму у 2017 році. 

В тому числі: 

 перспективний план роботи Міської ради міста Кропивницького на 

2017 рік; 

план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів 

на 2017 рік; 

забезпечення виконання повноважень виконавчими органами міської 

ради у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

реєстрації місця проживання особи. 

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання щодо 

розгляду проектів рішень міської ради та змін і доповнень до них про програми, 

що стосуються питань діяльності ради, Регламенту міської ради, відзначення 

нагородами, забезпечення законності, правопорядку, засобів масової 

інформації, здійснювала контроль за виконанням відповідних рішень ради. 

  

 

 

Голова постійної комісії      М.Линченко 


