
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 
від 04 липня 2013 року              № 2390 
 
Про зміни в складі постійних 
комісій Кіровоградської 
міської ради 
 

 Керуючись статтями 141, 144, 146 Конституції України, статтями 26, 47 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 157 
Регламенту Кіровоградської міської ради шостого скликання, враховуючи 
рішення Кіровоградської міської ради від 30 травня 2013 року № 2352 „Про 
затвердження на посаді Дриги В.В.” та розглянувши заяви депутатів міської 
ради Дриги В.В., Голофаєва І.В., Дзядуха В.О., міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
 1. Вивести депутата Кіровоградської міської ради шостого скликання 
Дригу Вадима Вікторовича зі складу постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку у зв’язку із затвердженням його на посаді заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 
 2. Вивести депутата Кіровоградської міської ради шостого скликання 
Голофаєва Ігора Вадимовича зі складу постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань управління комунальною власністю та приватизації та 
обрати до складу постійної комісії Кіровоградської міської ради з питань 
бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку. 
 3. Обрати депутата Кіровоградської міської ради шостого скликання 
Дзядуха Василя Онисимовича до складу постійної комісії Кіровоградської 
міської ради з питань управління комунальною власністю та приватизації. 
 4. Внести відповідні зміни до рішення Кіровоградської міської ради    
від 19 листопада 2010 року № 16 „Про затвердження складу постійних 
комісій Кіровоградської міської ради шостого скликання” (з урахуванням 
змін, внесених рішеннями Кіровоградської міської ради від 17 грудня       
2010 року № 55, від 29 грудня 2010 року № 69, від 28 квітня 2011 року         
№ 463, від 05 червня 2012 року № 1697, від 11 грудня 2012 року № 2121 та 
від 06 березня 2013 року № 2250). 
 
 
 Міський  голова        О.Саінсус  
 
Масло  24 03 14 


