
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 23січня2014 року       № 26 
 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської  міської  ради 
„Про затвердження міської Програми 
соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у  
дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм виховання на 2014 рік” 
 
 
 
        Керуючись ст. 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, ст. 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та 
спеціальні установи для дітей”,  виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради „Про 
затвердження міської Програми соціально-правового захисту дітей, 
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм вихованняна 2014 рік”, що додається. 

2. Службі у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради 
на чергову сесію. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
 
Міський голова                                                          О. Саінсус 
 
 
 
 
 
Сисак24 99 82 



 
 
               ПОГОДЖЕНО 
 
                                                                              Рішення виконавчого комітету 
                                                                              Кіровоградської міської ради  

23січня2014 року 
     № 26 

 
 
            Проект 
 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від „___” _________ 20___ року                                                               №  ____  
      
Про затвердження міської Програми 
соціально-правовогозахистудітей, 
профілактикиправопорушеньу 
дитячомусередовищі та популяризації 
сімейних форм вихованняна 2014 рік 
 
 Керуючись  статтями 140, 143  Конституції України, пунктом 22            
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Затвердити міську Програму соціально-правового захисту дітей,  
профілактики правопорушень у дитячому середовищі та популяризації 
сімейних форм виховання на 2014 рік, що додається. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  
комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної культури і 
спорту та молодіжної політики та заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Дригу В.В. 
 
Міський голова                                        О.Саінсус 
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