
підготовлено робочою групою 
 

          ПРОЕКТ № 10 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

ПЕРША  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від «____» грудня 2015 року       № _____ 

 

Про утворення постійних комісій  

Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

 Відповідно до статей 26, 45, 47, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції робочої групи міської 

ради щодо підготовки проекту Положення про постійні комісії 

Кіровоградської міської ради сьомого скликання, Кіровоградська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 Утворити постійні комісії Кіровоградської міської ради сьомого 

скликання згідно з додатком. 

 

 

 

 

Міський голова         А.Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Масло   24 03 14 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 

      до рішення 

    Кіровоградської міської ради 

               «_____» грудня 2015 року 

№ _____ 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

постійних комісій Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

 3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

 4. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів 

 

 5. Комісія з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності 

 

 6. Комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури 

і спорту та молодіжної політики 

 

 7. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 

 

 

____________________________ 

 

 



  Додаток 

      до рішення 

    Кіровоградської міської ради 

              «_____» грудня 2015 року 

№ _____ 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Л І К 

постійних комісій Кіровоградської міської ради 

сьомого скликання 

 

1. Комісія з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту 

міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, 

засобів масової інформації, регуляторної політики, підприємництва, 

інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності 

 

 2. Комісія з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку 

 

 3. Комісія з питань архітектури, будівництва, реклами, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища 

 

 4. Комісія з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери 

послуг, захисту прав споживачів 

 

 5. Комісія з питань житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та комунальної власності 

 

 6. Комісія з питань освіти, науки, культури, туризму, фізичної культури 

і спорту та молодіжної політики 

 

 7. Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення 

 

 

____________________________ 


