
 

 

              ПРОЄКТ № 1341 

 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

  ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» ___________ 2022 року                                                      № ____ 

 

Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від                               

25 березня 2021 року № 168  «Про обсяги і межі повноважень, які 

визначаються Кропивницькою міською радою Подільській та 

Фортечній районним у місті Кропивницькому радам восьмого 

скликання та їх виконавчим органам» 
 

Керуючись статтями 140, 142  Конституції України,  підпунктом 1 

частини другої статті 26, статтею 41 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 16 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу», враховуючи інтереси територіальних громад районів у 

місті, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 25 березня 

2021 року № 168 «Про обсяги і межі повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання  та їх виконавчим органам», а 

саме: 

 

1) пункт 4 розділу III Обсягів і меж повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам, 

викласти   в   новій   редакції:  

«4. Організація  виконання  комплексу  робіт з поховання померлих 

одиноких громадян,  осіб без певного місця проживання, громадян, від 

поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів.»; 

 

2) пункт 5 розділу III Обсягів і меж повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам, 

викласти в новій редакції:  

«5. Організація лабораторних досліджень, очищення, дезінфекції та 

ремонтів колодязів громадського користування на території районів у 

місті.».  
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2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

транспорту і заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради О.Вергуна. 
 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олена Голуб 0999819063



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення № 1341 «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від  25 березня 2021 року № 168  «Про обсяги 

і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою 

Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам 

восьмого скликання та їх виконавчим органам» 

1. НОРМАТИВНО- ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

Даний проєкт рішення розроблено з урахуванням статтей 140, 142  

Конституції України, підпункту 1 частини другої статті 26, статті 41 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 16 Закону України 

«Про поховання та похоронну справу». 

2. ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ  

Лист заступника міського голови Олександра МОСІНА від 10 червня                         

2022 року № 2107 «Про усунення порушень за результатами перевірки», в 

якому зазначено необхідність внесення відповідних змін до обсягів і меж 

повноважень, які визначені  Кропивницькою міською радою Подільській та 

Фортечній районним у місті Кропивницькому радам восьмого скликання та їх 

виконавчим органам. 

3. ЦІЛЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

Приведення обсягів і меж повноважень, які визначені Кропивницькою 

міською радою Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому 

радам восьмого скликання та їх виконавчим органам, в частині пункту 4 

розділу III  у відповідність до статті 16 Закону України «Про поховання та 

похоронну справу».  

Крім того, з метою приведення нецентралізованого питного 

водопостачання до нормативних вимог виникла необхідність внесення змін в 

частині пункту 5 розділу III обсягів і меж повноважень, які визначені 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам. 

4. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ НА ПОСТІЙНИХ КОМІСІЯХ ТА 

ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ 

Планується розгляд проєкту рішення на засіданні Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради та постійній комісії міської ради з питань житлово 

– комунального господарства та транспорту. 

5.  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЄКТУ 

РІШЕННЯ  

Додаткових коштів не потребує.  

 

Голова Фортечної районної   

у м. Кропивницькому ради                                    Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ  



 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

 

до проєкту рішення № 1341 «Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від  25 березня 2021 року № 168  «Про обсяги 

і межі повноважень, які визначаються Кропивницькою міською радою 

Подільській та Фортечній районним у місті Кропивницькому радам 

восьмого скликання та їх виконавчим органам» 

Рішення № 168 від 25 березня                

2021 року «Про внесення змін до 

обсягів і меж повноважень, які 

визначаються Кропивницькою 

міською радою Подільській та 

Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого 

скликання та їх виконавчим 

органам»  

 

(діюча редакція) 

Проєкт рішення № 1341 «Про 

внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради від  25 

березня 2021 року № 168  «Про 

обсяги і межі повноважень, які 

визначаються Кропивницькою 

міською радою Подільській та 

Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого 

скликання та їх виконавчим 

органам» 

(зміни, що пропонуються) 

пункт 4 розділу III Обсягів і меж повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам 

Організація виконання комплексу 

робіт з поховання померлих 

одиноких громадян 

Організація виконання комплексу 

робіт з поховання померлих 

одиноких громадян,  осіб без 

певного місця проживання, 

громадян, від поховання яких 

відмовилися рідні, знайдених 

невпізнаних трупів. 

пункт 5 розділу III Обсягів і меж повноважень, які визначаються 

Кропивницькою міською радою Подільській та Фортечній районним у місті 

Кропивницькому радам восьмого скликання та їх виконавчим органам 

Організація очищення, дезінфекції 

та ремонтів колодязів громадського 

користування на території районів у 

місті 

Організація лабораторних 

досліджень, очищення, дезінфекції 

та ремонтів колодязів громадського 

користування на території районів у 

місті 

 

 

 

Голова Фортечної районної   

у м. Кропивницькому ради                                    Віктор ЗАКАБЛУКОВСЬКИЙ  

 


