
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 24 грудня 2013 року       № 720 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про  
затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності  депутатів Кіровоградської  
міської ради шостого скликання на 2014 рік" 
 
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.52 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення необхідних умов 
для ефективного здійснення депутатами Кіровоградської міської ради 
покладених на них повноважень, враховуючи пропозиції депутатів 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 
затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської  міської ради шостого скликання на 2014 рік", що додається. 
 2. Управлінню апарату Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення  на розгляд міської ради на чергову сесію.    
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Волкова І.В.  
 
 
 
Міський голова          О.Саінсус   
 
 
 
 
 
 
 
Масло 24 03 14 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради "Про  
затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської  
міської ради шостого скликання на 2014 рік" 
 
 Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст.52 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, з метою забезпечення необхідних умов 
для ефективного здійснення депутатами Кіровоградської міської ради 
покладених на них повноважень, враховуючи пропозиції депутатів 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 
затвердження Програми забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської  міської ради шостого скликання на 2014 рік", що додається. 
 2. Управлінню апарату Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення  на розгляд міської ради на чергову сесію.    
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Волкова І.В.  
 
 
 
Міський голова          О.Саінсус   
 
 
 
 
 
 
 
Масло 24 03 14 

 
 



 
ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
«_____»___________201_   
№_____ 

 
Проект 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «____» _______ 2014 року       № ______ 
 
Про затвердження Програми забезпечення 
умов діяльності депутатів Кіровоградської 
міської ради шостого скликання на 2014 рік 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, п.22 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 30 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», з метою забезпечення необхідних умов для 
ефективного здійснення депутатами Кіровоградської міської ради покладених 
на них повноважень, враховуючи пропозиції депутатів, Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Затвердити Програму забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2014 рік (додається). 
 2. Включити Програму забезпечення умов діяльності депутатів 
Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2014 рік до складу 
Програми економічного і соціального розвитку міста Кіровограда 
на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013 і 2014 роки. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-
економічного розвитку та секретаря міської ради Волкова І.В. 
 
 
Міський голова          О. Саінсус 
 
Масло 24 03 14 


