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УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

ПЕРША СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 24 грудня 2015 року                                                                                   № 41 
 
Про звернення депутатів 
Кіровоградської міської ради 
до Верховної Ради України 
та Кабінету Міністрів України 
щодо необхідності врахування потреб 
територіальних громад у проектах 
Законів України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» 
(№ 3000), «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» 
(№ 3629), «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
(щодо стабілізації фінансового стану 
держави та удосконалення окремих 
положень соціальної політики)» 
(№ 3628), «Про створення 
конкурентних умов в оподаткуванні 
та стимулювання економічної 
діяльності в Україні» (№ 3630) 

 

 
 Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та враховуючи нагальну необхідність врахування потреб 
територіальних громад у проектах Законів України «Про Державний бюджет 
України на 2016 рік» (№ 3000), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України» (№ 3629), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення 
окремих положень соціальної політики)» (№ 3628), «Про створення 
конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності 
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в Україні»  (№ 3630), Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити текст звернення депутатів Кіровоградської міської ради 
до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо необхідності 
врахування потреб територіальних громад у проектах Законів України «Про 
Державний бюджет України на 2016 рік» (№ 3000), «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України» (№ 3629), «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та 
удосконалення окремих положень соціальної політики)» (№ 3628),                          
«Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання 
економічної діяльності в Україні» (№ 3630)» (додається). 

2. Надіслати текст звернення до Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України, Кіровоградської обласної ради, міських рад обласних 
центрів України, сільських, селищних, міських, районних та районних у 
містах рад Кіровоградської області з клопотанням щодо його підтримки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Райковича А.П. 

 
 
 

Міський голова     А.Райкович 


