
   
  

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ  

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 травня 2021 року                 № 375 

 

Про внесення змін до рішення 

Кропивницької міської ради  

від 02 лютого 2021 року № 98  

"Про затвердження Програми 

формування позитивного  

міжнародного та інвестиційного 

іміджу м. Кропивницького  

на 2021-2023 роки" 
 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення 

Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 49 "Про структуру та 

загальну чисельність виконавчих органів Кропивницької міської ради", від                     

02 лютого 2021 року № 71 "Про перейменування Головного управління житлово-

комунального господарства та затвердження Положення про Головне управління 

житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради в новій 

редакції", Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого  

2021 року № 98 "Про затвердження Програми формування позитивного 

міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 2021-2023 роки" 

(далі – Програма), а саме: 

1) у пункті 4 розділу І "Паспорт Програми" слова "Департамент з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради" замінити на слова 

"Департамент з питань економічного розвитку міської ради"; 

2) по тексту в розділі VIIІ "Координація та контроль за виконанням 

Програми" слова "департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій" у всіх відмінках замінити на слова "департамент з питань 

економічного розвитку" у відповідних відмінках; 

3) у додатку "Напрями реалізації, завдання та заходи Програми формування 

позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу м. Кропивницького на 

2021-2023 роки" до Програми: 

у графі 4 слова "Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій" замінити на слова "Департамент з питань економічного розвитку"; 
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у графі 4 підпунктів 5, 6 пункту 1 напряму ІІІ "Формування і реалізація 

інвестиційного потенціалу" слова "Департамент з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій" замінити на слова "Головне управління житлово-

комунального господарства"; 

у графі 4 підпункту 1 пункту 1 напряму V "Інституційне забезпечення" слова 

"Відділ кадрової роботи" замінити на слова "Управління персоналу". 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 

інвестицій та регуляторної політики, заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради М.Бєжана.  

 

 

 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дар'я Адаменко 35 61 51 


