
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 27 грудня   2011 року                                                                    № 1251 
 

м. Кіровоград 
 

Про    погодження     проекту    рішення  
Кіровоградської    міської    ради   “Про  
затвердження   Програми  економічного 
і    соціального    розвитку            міста 
Кіровограда   на 2012 рік  та    основні  
напрями розвитку на 2013 і 2014 роки ” 
 
 
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України,  ст.27, 52 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                         
“Про затвердження  Програми  економічного  і  соціального розвитку міста 
Кіровограда на 2012 рік  та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки ”, 
що додається. 

2. Управлінням економіки Кіровоградської міської ради  забезпечити 
винесення даного проекту рішення на розгляд  Кіровоградської міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради                
Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 
 

 
 
 
 
  
 

Селіванова 
241326 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
рішенням виконкому 
Кіровоградської  міської    ради 
від 27 грудня 2011 року 
№ 1251 

 
Проект   

 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «_____»______________ 2011 року                                      №   _______ 
 
Про     затвердження       Програми  
економічного і  соціального  розвитку    
міста Кіровограда на 2012 рік та основні  
напрями розвитку на 2013 і 2014 роки ” 
 
  
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України,  ст.26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Програму  економічного  і  соціального розвитку міста 
Кіровограда на 2012 рік  та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки 
(далі – Програма), що додається. 
 2. Керівникам виконавчих органів  Кіровоградської міської ради  
забезпечити безумовне виконання основних показників економічного і 
соціального  розвитку м. Кіровограда на 2012 рік та щомісяця інформувати 
управління економіки Кіровоградської міської ради про стан виконання 
заходів галузевих програм,  які  будуть діяти та фінансуватися  у 2012 році. 
  3. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку та на  заступника міського 
голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М. 
 
 
Міський голова                                                                                      О.Саінсус 
 
 
 
 
Селіванова 
241326  


