
 

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

від «___»_________201__

 

Про звіти депутатів міської ради

перед виборцями 

 

 Керуючись статтею 16

рад» та з метою своєчасного подання

роботу перед виборцями

 

1. Визначити перший квартал кожного наступного року для

проведення депутатами міської ради

попередній рік. 

2. Депутати міської ради не пізніше як за сім календарних днів будь

який спосіб повідомляють виборців про час місце проведення звіту

3. Звіти депутатів повинні містити відомості про діяльність

чинним законодавством.

4. Виконавчим органам міської ради за поданням депутатів сприяти

організації зустрічей з виборцями. 

5. Інформацію про зустріч виборцями

депутати надають в електронному або друкованому вигляді до управління

апарату Міської ради міста Кропивницького для подальшого розміщення на

офіційному веб-сайті міської ради мережі Інтернет

 

 

 

Міський голова   

 

 

 

 
Людмила Масло 24 03 14 

 
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від «___»_________201__ року      

міської ради 

Керуючись статтею 16 Закону України «Про статус депутатів

метою своєчасного подання депутатами міської ради

роботу перед виборцями Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А: 

 

Визначити перший квартал кожного наступного року для

депутатами міської ради звітів про свою роботу перед виборцями за

Депутати міської ради не пізніше як за сім календарних днів будь

який спосіб повідомляють виборців про час і місце проведення звіту

Звіти депутатів повинні містити відомості про діяльність

чинним законодавством. 

Виконавчим органам міської ради за поданням депутатів сприяти

організації зустрічей з виборцями.  

Інформацію про зустріч з виборцями та звіт про свою діяльність

депутати надають в електронному або друкованому вигляді до управління

апарату Міської ради міста Кропивницького для подальшого розміщення на

сайті міської ради в мережі Інтернет. 

      А Райкович

ПРОЕКТ № 2302 

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 №______ 

Закону України «Про статус депутатів місцевих 

міської ради звітів про свою 

міста Кропивницького 

Визначити перший квартал кожного наступного року для 

про свою роботу перед виборцями за 

Депутати міської ради не пізніше як за сім календарних днів в будь-

який спосіб повідомляють виборців про час місце проведення звіту. 

Звіти депутатів повинні містити відомості про діяльність згідно з 

Виконавчим органам міської ради за поданням депутатів сприяти в 

та звіт про свою діяльність 

депутати надають електронному або друкованому вигляді до управління 

апарату Міської ради міста Кропивницького для подальшого розміщення на 

А.Райкович 


