
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 06 вересня 2018 року                                                                    № 1793 
 

 

Про внесення змін до рішення Міської 

ради міста Кропивницького                                    

від 29 березня 2018 року № 1560 «Про 

затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу                                                

м. Кропивницького на 2018-2020 роки» 

 

 

Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи положення Державної 

програми «Інвестиційний імідж України», затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 477-р і пролонгованої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 січня 2006 року № 2-р 

«Деякі питання забезпечення виконання Програми «Інвестиційний імідж 

України», з метою підвищення міжнародного іміджу міста у різних сферах, 

залучення в економіку міста іноземних інвестицій, ресурсів міжнародних 

фінансових організацій та донорів міжнародної технічної допомоги, Міська 

рада міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Внести зміни до рішення Міської ради міста Кропивницького                            

від 29 березня 2018 року № 1560 «Про затвердження Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки», а саме: 

1) у пункті 9 Паспорта Програми позитивного міжнародного та 

інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2018-2020 роки слова та цифри 

«2018 рік: 280,0 тис. грн» замінити на слова та цифри «2018 рік: 572,0 тис. грн»; 

2) в абзаці 2 розділу V «Фінансове забезпечення Програми» після  

слів «коштів міського бюджету складає» слова та цифри «2055,0 тис. грн,  
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у т.ч. у 2018 році – 280,0 тис. грн» замінити на слова та цифри «2347,0 тис. грн, 

у т.ч. у 2018 році – 572,0 тис. грн»; 

3) у графі 7 підпункту 2) пункту 1 розділу ІІ «Розвиток виставкової та 

зовнішньоекономічної діяльності» Напрямів реалізації та заходів Програми 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки слова та цифри «2018 рік – 30,0» замінити на слова та цифри 

«2018 рік – 87,0»; 

4) у графі 7 підпункту 1) пункту 1 розділу ІІІ «Популяризація 

інвестиційного потенціалу міста» Напрямів реалізації та заходів Програми 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки слова та цифри «2018 рік – 10,0» замінити на слова та цифри 

«2018 рік – 60,0»; 

5) у графі 7 підпункту 1) пункту 2 розділу ІІІ «Популяризація 

інвестиційного потенціалу міста» Напрямів реалізації та заходів Програми 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2018-2020 роки слова та цифри «2018 рік – 100,0;» замінити на слова та цифри 

«2018 рік – 220,0;»; 

6) у графі 7 підпункту 2) пункту 1 розділу V «Інформаційно-

презентаційна та рекламно-іміджева діяльність» Напрямів реалізації та заходів 

Програми позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу  

м. Кропивницького на 2018-2020 роки слова та цифри «2018 рік – 65,0;» 

замінити на слова та цифри «2018 рік – 130,0;». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.  

 

 

 

Міський голова                                                                                   А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Адаменко 36 13 35 


