
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від      квітня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
 
Про створення комунальної  
установи «Інститут розвитку  
Олександрійської територіальної  
громади» Олександрійської міської ради 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ч.1. ст. 
143 Конституції України, ст.ст.87,89 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань», враховуючи рішення Олександрійської міської ради від 26 лютого 1999 року 
№90 «Про розмежування повноважень управління майном, яке належить до комунальної 
власності територіальної громади міста» (зі змінами), з метою залучення грантів, 
міжнародної технічної допомоги та інвестицій для реалізації проектів та стратегічних 
завдань громади, сприяння ефективному розвитку та використанню потенціалу 
Олександрійської територіальної громади,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 

 
1) Створити комунальну установу «Інститут розвитку Олександрійської 

територіальної громади» Олександрійської міської ради за адресою: вул. Першотравнева, 9,   
м. Олександрія, Кіровоградська обл., 28000. 

2) Виконавчому комітету Олександрійської міської ради затвердити Статут 
комунальної установи «Інститут розвитку Олександрійської територіальної громади» 
Олександрійської міської ради. 

3) Доручити міському голові Кузьменку С.А. або посадовій особі за дорученням 
міського голови забезпечити державну реєстрацію та призначити директора  комунальної 
установи «Інститут розвитку Олександрійської територіальної громади» Олександрійської 
міської ради у встановленому законом порядку. 

4) Підпорядкувати комунальну установу «Інститут розвитку Олександрійської 
територіальної громади» Олександрійської міської ради управлінню економіки 
Олександрійської міської ради. 

5) Визнати таким, що втратило чинність рішення Олександрійської міської ради                     
від 16 вересня 2016 року № 143 «Про створення комунальної установи «Інститут розвитку 
міста Олександрійської міської ради». 
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6) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради 
з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Шклярука Ю.В. 

 
2. Управлінню економіки міської ради підготувати відповідний проект рішення міської 

ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
 
 
 
 

Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   
 


