
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 12   червня   2012    року                                                   №  484 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про участь у всеукраїнському  
конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування» 
 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", з метою покращення діяльності Центру надання адміністративних 
послуг, технічного оснащення робочих місць працівників Центру надання 
адміністративних послуг виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про участь 
у всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування», що додається. 

2. Відділу дозвільних процедур 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 
 
 
 
 
 
 
 
Шкода 24 23 69 

 
 



    ПОГОДЖЕНО 
    рішення виконавчого комітету 

     Кіровоградської міської ради  
    12  червня  2012 року 

       № 484   
                                                  Проект 1854 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від « ___ » _________  2012 року                                                             №  _____ 
 
Про участь у всеукраїнському  
конкурсі проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 
 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою покращення діяльності Центру надання адміністративних 
послуг, технічного оснащення робочих місць працівників Центру надання 
адміністративних послуг 

      В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Погодити участь виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 

у всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. 

2. Визначити керівником проекту начальника відділу дозвільних 
процедур – державного адміністратора Шевченка А.О. 

3. Керівнику проекту забезпечити подання матеріалів для участі у 
всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування. 
 4. У разі визначення проекту виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради переможцем всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування у 2012 році, виконавчому комітету 
Кіровоградської міської ради віднайти можливість співфінансування в обсязі 
не менше 20 % від загальної вартості проекту за рахунок перерозподілу 
коштів по спеціальному фонду міського бюджету та подати відповідні 
пропозиції на розгляд Кіровоградської міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Саінсуса О.Д. 

 
 
Міський голова               О.Саінсус 
 
 
Шкода 24 23 69 


