
 

СХВАЛЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького  

19 листопада 2019 року № 2986 

 

                                  ПРОЄКТ № 3590 
 

   

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2019 року                                                                          № __ 

 

Про добровільне приєднання 

до територіальної громади 

міста обласного значення 
 

Керуючись частиною 6 статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, затверджений розпорядженням голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від «__» ________ 2019 року №___, Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Добровільно приєднати Новенську селищну територіальну громаду 

Кіровоградської області (смт Нове) до Кропивницької міської територіальної 

громади Кіровоградської області. 

2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного 

приєднання територіальної громади, що додається. 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«__» ________ 2019 року №___ 

 

ПЛАН 

організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади 

 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної 

громади міста обласного значення після приєднання. 

2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету 

органу місцевого самоврядування, що приєднується. 

3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної 

громади, що приєднується. 

4. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо 

розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на 

території громади, що приєднується. 

5. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на 

території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для 

надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства. 

6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальної громади міста обласного значення після приєднання та 

підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпечені. 

7. Визначити межі потенційних старостинських округів на території 

громади, що приєднується, для проведення виборів старост. 

 

 

Секретар міської ради                                                        Андрій ТАБАЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

СХВАЛЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького  

19 листопада 2019 року № 2986 

 

ПРОЄКТ № 3590 

(доопрацьований 06.02.2020 року) 
 

   

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2020 року                                                                          № __ 

 

Про добровільне приєднання 

до територіальної громади 

міста обласного значення 
 

Керуючись частиною 6 статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, затверджений розпорядженням голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1196-р, Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Добровільно приєднати Новенську селищну територіальну громаду 

міста Кропивницького Кіровоградської області (смт Нове) до Кропивницької 

міської територіальної громади Кіровоградської області. 

2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади, що додається. 

3. Дане рішення набирає чинності 01 березня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«__» ________ 2020 року №___ 

 

ПЛАН 

організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади 

 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади 

міста обласного значення після приєднання. 

2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету 

органу місцевого самоврядування, що приєднується. 

3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної 

громади, що приєднується. 

4. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо 

розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на 

території громади, що приєднується. 

5. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на 

території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для 

надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства. 

6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальної громади міста обласного значення після приєднання та 

підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпечені. 

7. Визначити межі потенційного старостинського округу на території 

громади, що приєднується, для проведення виборів старост. 

8. Затвердити положення про старосту. 

9. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького опрацювати інформацію щодо 

розмірів заборгованості за оренду земельних ділянок на території Новенської 

селищної територіальної громади м. Кропивницького та вжити заходів з метою 

їх стягнення в судовому порядку. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Андрій ТАБАЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

СХВАЛЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького  

19 листопада 2019 року № 2986 

 

ПРОЄКТ № 3590 

(доопрацьований 13.02.2020 року) 
 

   

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «__» _________ 2020 року                                                                          № __ 

 

Про добровільне приєднання 

до територіальної громади 

міста обласного значення 
 

Керуючись частиною 6 статті 82, пунктом 31 розділу IV «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад», частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновок Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, затверджений розпорядженням голови Кіровоградської обласної 

державної адміністрації від 05 грудня 2019 року № 1196-р, Міська рада міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Добровільно приєднати Новенську селищну територіальну громаду 

міста Кропивницького Кіровоградської області (смт Нове) до Кропивницької 

міської територіальної громади Кіровоградської області. 

2. Затвердити план організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади, що додається. 

3. Дане рішення набирає чинності 02 березня 2020 року. 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
Дар'я Адаменко 36 13 35 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

«__» ________ 2020 року №___ 

 

ПЛАН 

організаційних заходів щодо добровільного приєднання 

територіальної громади 

 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків територіальної громади 

міста обласного значення після приєднання. 

2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету 

органу місцевого самоврядування, що приєднується. 

3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов’язань територіальної 

громади, що приєднується. 

4. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо 

розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на 

території громади, що приєднується. 

5. Підготувати пропозиції щодо перспективного плану формування на 

території громади, що приєднується, мережі підприємств та установ для 

надання публічних послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту, житлово-комунального господарства. 

6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 

територіальної громади міста обласного значення після приєднання та 

підготувати пропозиції щодо потреб у кадровому забезпечені. 

7. Визначити межі потенційного старостинського округу на території 

громади, що приєднується, для проведення виборів старост. 

8. Затвердити положення про старосту. 

9. Управлінню земельних відносин та охорони навколишнього природного 

середовища Міської ради міста Кропивницького опрацювати інформацію щодо 

розмірів заборгованості за оренду земельних ділянок на території Новенської 

селищної територіальної громади м. Кропивницького та вжити заходів з метою 

їх стягнення в судовому порядку. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        Андрій ТАБАЛОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дар'я Адаменко 36 13 35 


