
                                                                                                 ПРОЄКТ № 4183

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_________ 2020 року                                               №______

Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 10 червня 2016 року № 325
“Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та
Ленінській районним у м. Кіровограді радам 
сьомого скликання та їх виконавчим органам” 

Керуючись статтями, 140, 142 Конституції України, пунктом 1 частини 2
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Міська рада
міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни та  доповнення до  обсягів  і  меж  повноважень,  які
визначаються Міською радою Міста Кропивницького Подільській та Фортечній
районним у  м.  Кропивницькому радам сьомого  скликання  та  їх  виконавчим
органам, затверджених рішенням міської ради від 10 червня 2016 року № 325
“Про обсяги і межі повноважень, які визначаються Кіровоградською міською
радою  Кіровській  та  Ленінській  районним  у  м.  Кіровограді  радам  сьомого
скликання та їх виконавчим органам”, а саме викласти пункт 6 розділу VI у
наступній редакції: “Вирішення питань щодо підтвердження статусу учасника
війни  громадянам,  видача  посвідчень  учасникам  та  особам  з  інвалідністю
внаслідок  війни,  ветеранам  праці,  реабілітованим,  які  мають  право  на
передбачені  Законом  України  “Про  реабілітацію  жертв  репресій
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги  та  іншим
категоріям громадян районів у місті згідно з чинним законодавством”.    

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька  35 83 99



                                                                                                 Доопрацьовано 08.07.2020

                                                                                                 ПРОЄКТ № 4183

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_________ 2020 року                                               №______

Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 10 червня 2016 року № 325
“Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та
Ленінській районним у м. Кіровограді радам 
сьомого скликання та їх виконавчим органам” 

Керуючись статтями, 140, 142 Конституції України, пунктом 1 частини 2
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
розпорядження  міського  голови  від  19  лютого  2016  року  №  24  “Про
перейменування вулиць, провулків та інших об’єктів топоніміки міста”, Міська
рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни та  доповнення до  рішення  міської  ради  від  10  червня
2016  року  №  325  “Про  обсяги  і  межі  повноважень,  які  визначаються
Кіровоградською  міською  радою  Кіровській  та  Ленінській  районним  у
м.  Кіровограді  радам сьомого  скликання  та  їх  виконавчим органам”,  а  саме
пункт  6  розділу VI обсягів  і  меж  повноважень,  які  визначаються  Міською
радою  міста  Кропивницького  Подільській  та  Фортечній  районним  у
м.  Кропивницькому  радам  сьомого  скликання  та  їх  виконавчим  органам
викласти у наступній редакції: “Вирішення питань щодо підтвердження статусу
учасника  війни  громадянам,  видача  посвідчень  учасникам  та  особам  з
інвалідністю  внаслідок  війни,  ветеранам  праці,  реабілітованим,  які  мають
право на передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги  та  іншим
категоріям громадян районів у місті згідно з чинним законодавством.”.    

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька  35 83 99



                                                                                                
                                                                                                 Доопрацьовано 04.08.2020

                                                                                                 ПРОЄКТ № 4183

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від "____"_________ 2020 року                                               №______

Про внесення змін та доповнень до рішення 
міської ради від 10 червня 2016 року № 325
“Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 
Кіровоградською міською радою Кіровській та
Ленінській районним у м. Кіровограді радам 
сьомого скликання та їх виконавчим органам” 

Керуючись статтями 140, 142 Конституції України, пунктом 1 частини 2
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
розпорядження  міського  голови  від  19  лютого  2016  року  №  24  “Про
перейменування  вулиць,  провулків  та  інших  об’єктів  топоніміки  міста”,
рішення Подільської районної у місті Кропивницькому ради від 18 лютого
2020 року № 178 та рішення Фортечної районної у місті Кропивницькому
ради від 17 березня 2020 року № 224,  Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни та  доповнення до  рішення  міської  ради  від  10  червня
2016  року  №  325  “Про  обсяги  і  межі  повноважень,  які  визначаються
Кіровоградською  міською  радою  Кіровській  та  Ленінській  районним  у
м.  Кіровограді  радам сьомого  скликання  та  їх  виконавчим органам”,  а  саме
пункт  6  розділу VI обсягів  і  меж  повноважень,  які  визначаються  Міською
радою  міста  Кропивницького  Подільській  та  Фортечній  районним  у
м.  Кропивницькому  радам  сьомого  скликання  та  їх  виконавчим  органам
викласти у наступній редакції: “Вирішення питань щодо підтвердження статусу
учасника  війни  громадянам,  видача  посвідчень  учасникам  та  особам  з
інвалідністю  внаслідок  війни,  ветеранам  праці,  реабілітованим,  які  мають
право на передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги  та  іншим
категоріям громадян районів у місті згідно з чинним законодавством.”.    

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька  35 83 99                                       


