
 
                                 
                                                                           

У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від  25 грудня  20 14   року                                                         № 643 
 

 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
«Про затвердження Програми  
будівництва, реконструкції, ремонту  
доріг та експлуатації дорожньої системи   
в місті Кіровограді на 2015 рік» 
 
 

Керуючись статтями 140, 146  Конституції України, підпунктом 1                      
п.«а» ст.31, ст.52  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Кіровоградської  міської  ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                            
«Про затвердження Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік», що 
додається. 
 2. Головному управлінню житлово - комунального господарства 
забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                   І. Марковський 
 
 

 
 
 
Бєлік   22 38 81 



                                                          ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської  міської  ради  

                                                                         25 грудня 2014   
№ 643 

    
     Проект  

 
 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  «___»___________ 20__ року                                  № ____ 
 
 
Про затвердження Програми  
будівництва, реконструкції, ремонту  
доріг та експлуатації дорожньої системи   
в місті Кіровограді на 2015 рік 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 26 Закону України                    
«Про місцеве самоврядування в Україні», Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Затвердити Програму будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи в місті Кіровограді на 2015 рік, що 
додається. 
 2. Включити Програму будівництва, реконструкції, ремонту доріг та 
експлуатації дорожньої системи  в місті Кіровограді на 2015 рік до складу 
Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда                          
на 2015 рік  та основні напрями  розвитку  2016  і  2017 років. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку,  з питань житлово-комунального господарства та 
енергозбереження та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради згідно з розподілом функціональних повноважень. 

 

.  

 
Секретар міської ради                                                   І. Марковський 
 
 
 
Бєлік  22 38 81 


