УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "27 "березня 2018року

№ 148
м.Кропивницький

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету Кіровоградської
міської ради від 26 червня 2017 року
№ 306 “Про спостережну комісію”

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п. 1 ч. 2 ст. 38,
ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
відповідно до Положення про спостережні комісії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2004 року № 429 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року
№ 1042), у зв’язку із кадровими змінами Виконавчий комітет Міської ради
міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської
ради від 26 червня 2017 року № 306 “Про спостережну комісію”, а саме:
виключити зі складу спостережної комісії Головченко Маріне
В'ячеславівну, провідного спеціаліста відділу реєстрації нормативноправових актів, правової роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у Кіровоградській області, та включити
до складу спостережної комісії Касімову Маріанну Олексіївну, начальника
відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного
територіального управління юстиції у Кіровоградській області;
припинити повноваження секретаря спостережної комісії Настоящої
Анни Сергіївни, головного спеціаліста відділу правового забезпечення
юридичного управління, та призначити секретарем спостережної комісії
Мороз Богдану Володимирівну, головного спеціаліста відділу правового
забезпечення
юридичного
управління
(відповідального
секретаря
адміністративної комісії).
Міський голова

А.Райкович

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 26 червня 2017 року

№ 306

Про спостережну комісію
Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 38 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до п. 11, 12 Положення
про спостережні комісії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 01 квітня 2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 1042), виконавчий комітет
Кіровоградської міської ради
В И Р І Ш И В:
Утворити спостережну комісію у новому складі згідно з додатком.

Міський голова

Квітко 24 05 30

А.Райкович

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“26” червня 2017
№ 306
СКЛАД
спостережної комісії
Голова комісії
Дзюба
Наталія Євгеніївна

-

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Секретар комісії
Настояща
Анна Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу правового
забезпечення юридичного управління

Члени комісії:
Бабич
Ірина Костянтинівна

-

заступник начальника – начальник
відділу соціального та правового
захисту дітей служби у справах дітей
виконавчого комітету

Головченко
Маріне В'ячеславівна

-

провідний спеціаліст відділу реєстрації
нормативно-правових актів, правової
роботи та правової освіти Головного
територіального управління юстиції у
Кіровоградській області (за згодою)

Коротков
Віталій Васильович

-

голова
Кіровоградської
обласної
громадської
організації
“Кіровоградський
обласний клуб
“За правову державу”
(за згодою)

Краснокутський
Олег Володимирович

-

депутат Кіровоградської міської ради
(за згодою)

Начальник юридичного управління

М. Смаглюк

