
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 

від 27 листопада 2012 року                                                                          № 964 
 

 
Про погодження проекту рішення Кіровоградської  
міської ради “Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року  
№ 1168 “Про затвердження Програми запобігання  
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  
на 2012 рік”  
 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст.  27, 52, 59 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення виконання 
повноважень органів місцевого самоврядування виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради   

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1168 
“Про затвердження Програми запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації 
їх наслідків на 2012 рік” (з урахуванням змін, внесених рішенням 
Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року № 1557), що додається.  

2. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Кіровоградської міської ради забезпечити винесення даного проекту 
рішення на розгляд до міської ради.  

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 
заступника міського голови Дзядуха В. О.  
 
 
 
 
Міський голова                                                                                        О. Саінсус 
 
 
 
     
 
Гненний 22 86 20 



                                                                        ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
27 листопада 2012 року   
№ 964    
 

                                                                                                              Проект № 2156 
2156 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від “___”_____________ 2012 року                     №_______ 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року  
№ 1168 “Про затвердження Програми запобігання  
надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків  
на 2012 рік”   
 
 
 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 26, 59 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення виконання 
повноважень органів місцевого самоврядування  міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 26 січня  
2012 року № 1168 “Про затвердження Програми запобігання надзвичайним 
ситуаціям та ліквідації їх наслідків на 2012 рік” (з урахуванням змін, внесених 
рішенням Кіровоградської міської ради від 24 квітня 2012 року № 1557) та 
викласти в новій редакції Заходи по забезпеченню виконання Програми, що 
додаються.  

2. Провести перерозподіл видатків за економічною класифікацією у 
межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду міського 
бюджету, доведених управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення  Кіровоградської міської ради як головному розпоряднику 
коштів згідно з затвердженими змінами. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку та першого заступника міського голови Дзядуха В. О.   

 
Міський голова                                                                                         О. Саінсус  
 
 
Гненний 22 86 20 


