
                                             Додаток 
                                                  до рішення  

                                                Кіровоградської міської ради 
     від 24 квітня 2012 року 

            № 1551 
 
 

 
З В І Т 

 
про роботу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 

діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 
адміністративно-територіального устрою, відзначення  нагородами, 
присвоєння почесних звань, забезпечення законності, правопорядку,  
оборонної роботи, охорони прав і свобод громадян, релігії та засобів 

масової  інформації 
за 2011 рік 

 
Постійну комісію утворено 19 листопада 2010 року на першій сесії 

Кіровоградської міської ради шостого скликання. 
 
Головою комісії обрано Шворак Олену Валеріївну, секретарем комісії - 

Тітова Юрія Олександровича, членом комісії - Ярошенка Володимира 
Івановича. 

 
У своїй діяльності комісія керувалася законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, Регламентом 
міської ради, Положенням про постійні комісії Кіровоградської міської ради 
шостого скликання, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови 
та працювала згідно з перспективним планом роботи міської ради на 2011 рік. 

 
За 2011 рік постійна комісія провела 7 засідань, на яких розглянуто         

41 питання. 
Основні програми, виконання яких постійно контролювала комісія з 

питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 
адміністративно-територіального устрою, відзначення  нагородами, присвоєння 
почесних звань, забезпечення законності, правопорядку, оборонної роботи, 
охорони прав і свобод громадян, релігії та засобів масової інформації                 
у 2011 році: 

1. Програма економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 
2011 рік. 

 
2. Про затвердження заходів щодо реалізації розділу Х „Пріоритетні 

напрями розвитку міста Кіровограда на період до 2015 року” обласної програми 
„Центральний регіон-2015”. 
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3. Програма фінансового забезпечення відзначення визначних подій та 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету в м. Кіровограді на 2011 рік. 

 
4. Перспективний план роботи Кіровоградської міської ради                       

на 2011 рік. 
 
5.  Програма забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської 

міської ради шостого скликання на 2011 рік. 
 
6. Про відбір кандидатури з числа депутатів міської ради, які 

представляються до відбору кращого кандидата для номінації „Депутат року” 
та відзначення на Дошці пошани. 
 

На своїх засіданнях комісія вивчала та обговорювала питання щодо 
розгляду проектів рішень про програми, що стосуються питань діяльності ради, 
Регламенту міської ради, відзначення  нагородами, присвоєння почесних звань, 
забезпечення законності, правопорядку,  засобів масової  інформації, 
здійснювала контроль за виконанням рішень ради. 

 
Виконавчим органам Кіровоградської міської ради комісією у 2011 році 

було надано 9 доручень. 
 
 

 
Голова постійної комісії                                                                        О.Шворак 
 


