КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПЕРША СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 04 грудня 2020 року

№3

Про перейменування
Керуючись
статтями
140,
144,
146
Конституції
України,
статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статтями 9, 16, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статтею 8 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», постановою
Центральної виборчої комісії від 08 серпня 2020 року № 160 «Про перші вибори
депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних
сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року», Кропивницька міська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Перейменувати Міську раду міста Кропивницького (код ЄДРПОУ
26241020) на Кропивницьку міську раду, а Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького (код ЄДРПОУ 04055251) на Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради.
2. Відділу бухгалтерського обліку та юридичному управлінню вжити
заходів щодо внесення до установчих документів Міської ради міста
Кропивницького змін, пов'язаних з перейменуванням.
3. Встановити, що всі рішення міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядження міського голови та документи, в яких зазначено назву “Міська
рада міста Кропивницького” у відповідних відмінках, прийняті до набрання
чинності цим рішенням, є чинними та приймаються всіма виконавчими органами
міської ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм
власності, при цьому при прийнятті нових рішень та документів
використовується нова назва “Кропивницька міська рада”.
4. Керівникам виконавчих органів міської ради, що мають статус
юридичних осіб, керівникам комунальних підприємств, установ, закладів,
засновниками яких є міська рада, забезпечити внесення змін до установчих
документів відповідно до пункту 1 цього рішення.
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5. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити це
рішення.
6. Управлінню інформаційних технологій міської ради здійснити заходи
щодо оновлення офіційного сайту міської ради, пов'язані з перейменуванням.
7. Це рішення набирає чинності з дня його оприлюднення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,
керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Міський голова
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Андрій РАЙКОВИЧ

