
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
 

 

від 24 січня 2019 року   

 

 

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 17 січня 2019 року
№ 22-р 
 

 Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України "Про місцеве

самоврядування в Україні", відповідно до стат

ради міста Кропивницького сьомого скликання

 

 1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 17 січня

2019 року № 22-р «Про скликання чотирнадцятої сесії Міської ради міста

Кропивницького сьомого скликання», саме: цифру «29» замінити на цифру

«31». 

 

 2. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по

роботі із засобами масової інформації, інформаційно

забезпечення міської ради інформувати депутатів, 

через засоби масової інформації, офіційний веб

зміни щодо дати скликання та проведення чотирнадцятої сесії Міської ради

міста Кропивницького сьомого скликання

 

 

 

Міський голова   

 

 

 

 

 

 

 

 
Людмила Масло  24 03 14 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

ІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

       

Про внесення змін до розпорядження  
міського голови від 17 січня 2019 року 

Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України "Про місцеве

Україні", відповідно до статей 19, 20 Регламенту Міської

ради міста Кропивницького сьомого скликання: 

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 17 січня

 «Про скликання чотирнадцятої сесії Міської ради міста

цького сьомого скликання», а саме: цифру «29» замінити на цифру

2. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по

роботі із засобами масової інформації, інформаційно

забезпечення міської ради інформувати депутатів, територіальну громаду міста

через засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради про внесені

зміни щодо дати скликання та проведення чотирнадцятої сесії Міської ради

міста Кропивницького сьомого скликання. 

      А

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

  № 23-р 

Керуючись статтями 42, 46, 59 Закону України "Про місцеве 

19, 20 Регламенту Міської 

1. Внести зміни до пункту 1 розпорядження міського голови від 17 січня 

 «Про скликання чотирнадцятої сесії Міської ради міста 

цького сьомого скликання», саме: цифру «29» замінити на цифру 

2. Управлінню апарату Міської ради міста Кропивницького, відділам по 

роботі із засобами масової інформації, інформаційно-комп'ютерного 

територіальну громаду міста 

сайт міської ради про внесені 

зміни щодо дати скликання та проведення чотирнадцятої сесії Міської ради 

А. РАЙКОВИЧ 


