
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
від  « 28 » травня 2013 року                                                                         № 295 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради «Про 
внесення доповнень до Положення про 
управління економіки Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від                    
24 лютого 2011 року № 208» 
 
 
 Керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 «Про затвердження 
Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених 
переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету», 
на підставі рішення Кіровоградської міської ради від 29 квітня 2013 року              
№ 2330 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від               
27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, загальну чисельність та штати 
апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради», виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити  проект  рішення  Кіровоградської міської ради «Про 
внесення доповнень до Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 208», що додається. 

2. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                             О. Саінсус 
 
 
Пузакова 22 15 79 



П О Г О Д Ж Е Н О 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
 «___»_____________2013 
№______ 

 

Проект 
 

УКРАЇНА 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  «___» __________ 2013 року                                                                № ____ 
 
Про внесення доповнень до Положення 
про управління економіки Кіровоградської 
міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 
2011 року № 208 
 
 Керуючись статтями 140, 146  Конституції України, статтею  26  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 «Про 
затвердження Порядку використання сум податку на додану вартість, 
сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного 
бюджету» зі змінами, на підставі рішення Кіровоградської міської ради від            
29 квітня 2013 року № 2330 «Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2011 року № 78 «Про структуру, загальну 
чисельність та штати апарату Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету, виконавчих органів Кіровоградської міської ради» Кіровоградська 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 Внести доповнення до Положення про управління економіки 
Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 24 лютого 2011 року № 208 «Про затвердження Положення 
про управління економіки Кіровоградської міської ради» (із доповненнями, 
внесеними рішеннями Кіровоградської міської ради від 16.10.2012 № 1975 та 
від 11.12.2012 № 2112), а саме підрозділ 2.2. «Основні функції управління» 
розділу 2 «ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ» доповнити пунктами 
2.2.24 - 2.2.30 у редакції, що додається. 
      
Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
 
 
 

Пузакова 22 15 79 



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Рішення Кіровоградської міської ради 
«___» ______________ 2013  
№ ______ 
 

ДОПОВНЕННЯ 
 

до ПОЛОЖЕННЯ про управління економіки 
Кіровоградської міської ради 

 
 Ці зміни є невід’ємною частиною Положення про управління 
економіки Кіровоградської міської ради, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 208 «Про 
затвердження Положення про управління економіки Кіровоградської міської 
ради», зареєстрованого Державним реєстратором виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 04 квітня 2011 року, номер запису 
14441350000007560. 
 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
 

2.2. Основні функції управління 
 

2.2.24. Збір і узагальнення інформації щодо виконання заходів з 
енергозбереження, впровадження енергозберігаючих технологій на 
промислових підприємствах міста та заходів з енергозбереження по місту 
Кіровограду, наданих виконавчими органами Кіровоградської міської ради.   

2.2.25. Залучення промислових підприємств до участі у конкурсах та 
виставково-ярмаркових заходах, які проводяться на місцевому, 
регіональному та державному рівнях. 

2.2.26. Підготовка матеріалів для подання на нагородження 
державними, обласними та міськими відзнаками до ювілеїв, професійних 
свят, Дня міста тощо представників промислових підприємств міста. 

2.2.27.  Підготовка документів щодо погодження кандидатур  для 
призначення на посаду керівників державних підприємств. 

2.2.28. Участь у проведенні аналізу показників діяльності стратегічно 
важливих для економіки та безпеки держави підприємств. 

2.2.29. Організація проведення нарад з керівниками промислових 
підприємств щодо питань, віднесених до компетенції управління. 

2.2.30. Ведення журналу обліку та складання реєстру фізичних осіб, 
фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих 
сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які 
мають право на отримання дотації за продану на забій худобу. 

      
 
Начальник управління економіки                                                     О. Осауленко 


