
Проєкт № 3928

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “____”_________ 2020 року   №_______

Про припинення Новенської 
селищної ради шляхом приєднання до 
Міської ради міста Кропивницького 

Керуючись статтями 144, 146 Конституції України, статтями 26, 59 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”, Законом України  “Про
добровільне  об’єднання  територіальних  громад”, статтями  104,  105,  107
Цивільного  кодексу  України,  Закону  України  “Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських  формувань”,
відповідно до рішення Міської ради міста Кропивницького від__________ №____
“Про  добровільне  приєднання  до  територіальної  громади  міста  обласного
значення”  та  рішення  Новенської  селищної  ради  міста  Кропивницького
Кіровоградської  області  від  28  січня  2020  року  №  1318  “Про  добровільне
приєднання до територіальної громади міста обласного значення”  Міська рада
міста Кропивницького 

ВИРІШИЛА: 

1.  Припинити  Новенську  селищної  ради  (Кіровоградська  область,  місто
Кропивницький, смт Нове, вул.Металургів, 3, код ЄДРПОУ № 13764710) шляхом
приєднання  до  Міської  ради  міста  Кропивницького  (м.Кропивницький,
вул.Велика  Перспективна,  41,  код  ЄДРПОУ  №  26241020)  за  спеціальними
правилами,  визначеними  Законом  України  “Про  добровільне  об’єднання
територіальних громад”.

2. Встановити, що Міська рада міста Кропивницького є правонаступником
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всього  майна,  прав  та  обовязків  Новенської  селищної  ради  міста
Кропивницького та її повноваження поширюються на територію смт Нове.

3.  Утворити  комісію  з  реорганізації  Новенської  селищної  ради  міста
Кропивницького  та  затвердити  її  персональний  склад,  згідно  з  додатком.
Визначити місцезнаходження комісії з реорганізації Новенської селищної ради за
адресою: смт Нове, м. Кропивницький, вул. Металургів, 3.

4. Комісії з реорганізації Новенської селищної ради:
4.1.  Провести  процедуру  повної  інвентаризації  основних  засобів,

нематеріальних активів,  запасів,  грошових коштів,  розрахунків,  інших активів
Новенської селищної  ради  з  перевіркою  їх  фактичної  наявності  та
документального підтвердження;

4.2. Провести процедури інвентаризації документів, що нагромадилися під
час  діяльності  Новенської селищної  ради,  забезпечити їх приймання-передачу
керівниками відповідних виконавчих органів міської ради;

4.3.  Підготувати  передавальний акт  та  подати  його  на  затвердження
Міській раді міста Кропивницького.

5.  Уповноважити  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Паливоду А.А. затвердити від імені Міської ради міста
Кропивницького акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час
діяльності Новенської селищної ради. 

6.  Міському  голові  уповноважити  посадову  особу  щодо  подачі  заяви
суб’єкту державної реєстрації  на здійснення державної реєстрації  припинення
Новенської  селищної  ради  шляхом  приєднання  до  Міської  ради  міста
Кропивницького. 

7. Дане рішення набуває чинності 02 березня 2020 року. 
8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісії

міської ради  з питань діяльності  ради, депутатської етики, Регламенту міської
ради,  відзначеннями  нагородами,  забезпечення  законності,  релігії,  засобів
масової  інформації,  регуляторної  політики,  підприємництва,  інвестицій  та
зовнішньоекономічної діяльності та секретаря міської ради, заступників міського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради,  керуючого  справами
виконавчого комітету міської ради.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Міської ради 
міста Кропивницького 
від «__»_______ 2020 року 
№ _____ 

СКЛАД
 комісії з реорганізації  Новенської селищної ради міста Кропивницького

шляхом приєднання до Міської ради міста Кропивницького 

Голова комісії

ПАЛИВОДА
Андрій Анатолійович
реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків (далі - 
реєстраційний номер 
ОКПП) - 

- заступник  міського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ДЕНИСЕНКО
Сергій Павлович
реєстраційний номер
ОКПП -  

- в.о. старости
  

Секретар комісії

МОСКАЛЕНКО
Олена Михайлівна
ОКПП -  

- головний спеціаліст  відділу  економічного
розвитку  та  регуляторної  політики
Департаменту з  питань  економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій
 

  

Члени комісії:
ВАСИЛЬЄВА
Олена Костянтинівна
ОКПП -  

- начальник  відділу  юридичного  та
фінансового  забезпечення  управління
освіти 
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ГРОМКО
Світлана Петрівна
ОКПП -  

- заступник  начальника  відділу  кадрової
роботи

ДАВИБОРЩ
Вікторія Георгіївна
ОКПП -  

- спеціаліст  1  категорії  (землевпорядник)
Новенської селищної ради

ДЕНИСЕНКО 
Наталія Іванівна
ОКПП -  

- касир  відділу  фінансового  забезпечення
(бухгалтерська  служба)  Новенської
селищної ради

ДЖЕБКО
Сергій Валерійович
ОКПП -  

- начальник  відділу  фінансового
забезпечення  (бухгалтерська  служба)  —
головний  бухгалтер  Новенської  селищної
ради

ЖАРОВА
Ірина Михайлівна
ОКПП - 

- головний  спеціаліст  відділу  планування
управління містобудування та архітектури

ЖМУРКО
Лілія Сергіївна
ОКПП - 

- заступник  начальника  відділу
бухгалтерського обліку

ІВАНОВ
Славік Петрович
ОКПП -  

- начальник  відділу фізичної  культури  та
спорту управління молоді та спорту

КАРАТЄЄВА
Оксана Миколаївна
ОКПП –  

- начальник  відділу  землекористування
управління земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища

КІБКО
Галина Миколаївна
ОКПП –  

- головний спеціаліст архівного відділу

КОЛЕСНИК
Ірина Вікторівна
ОКПП -  

- заступник начальника загального відділу -
завідувач сектора контролю 

КРИВЕНКО Марина 
Анатоліївна
ОКПП -  

- головний  спеціаліст  фінансово-
економічного відділу  управління  охорони
здоров’я
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МАСЛО
Людмила Яківна
ОКПП -  

- начальник управління апарату міської ради

ПАВЛОВА
Ірина Олександрівна
ОКПП - 

- заступник начальника відділу будівництва
та  благоустрою Головного  управління
житлово-комунального господарства

ПІЛЬЧИК
Тетяна Станіславівна
ОКПП -  

- начальник контрольної служби

ХОМЕНКО
Сергій Анатолійович
ОКПП -  

- головний  спеціаліст  юридично-
договірного  відділу  управління
капітального будівництва

ШВЕЦ 
Надія Володимирівна
ОКПП -  

- заступник  начальника  фінансового
управління  -  начальник  відділу  доходів,
фінансів  галузей  виробничої  сфери  та
соціального захисту 

ШЕВЧЕНКО
Антон Олександрович
ОКПП - 

- начальник  управління  адміністративних
послуг 

ШЕРШНЮК
Артем Анатолійович
ОКПП - 

- начальник відділу правового забезпечення
юридичного управління

ШИШКО
Олександр Миколайович
ОКПП - 

-
начальник  відділу з  питань  запобігання  і
виявлення  корупції  та  взаємодії  з
правоохоронними  та  контролюючими
органами

ШОВЕНКО 
Лариса Володимирівна
ОКПП - 

-
начальник  відділу  приватизації  та  обліку
комунального  майна  управління
комунальної власності
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