
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

від 05 травня 2018 року                                                                                   № 122-гр

м. Кропивницький

Про зняття з контролю рішень 
обласної ради

Відповідно до пункту 2 частини 6 статті 55 Закону України “Про місцеве
самоврядування  в  Україні”,  пункту  12.8.  розділу  12.  Регламенту
Кіровоградської обласної ради:

1. Зняти з контролю рішення обласної ради як такі,  що виконані та у
зв'язку із закінченням терміну дії (перелік додається).

2. Дане  розпорядження  внести  на  розгляд  обласної  ради  для
затвердження.

Голова обласної ради О.Чорноіваненко



Додаток
до розпорядження голови 
Кіровоградської обласної ради 
05 травня 2018 року 
№ 122-гр

Перелік рішень 
обласної ради, які підлягають зняттю з контролю 

як такі, що виконані та у зв'язку із закінченням терміну дії

від 27 липня 2012 року
№ 318  “Про  затвердження  програми  енергоефективності  Кіровоградської

області на період до 2015 року”;

від 25 березня 2016 року
№ 45 “Про продовження на 2016 рік терміну дії програми енергоефективності

Кіровоградської області на період до 2015 року”;

від 23 грудня 2016 року
№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 31 січня 2017 року
№ 215 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 10 березня 2017 року
№ 237 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 19 травня 2017 року
№ 293 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 22 серпня 2017 року
№ 352 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 10 листопада 2017 року
№ 388 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 22 грудня 2017 року
№ 412 “Про внесення змін до рішення обласної ради від 23 грудня 2016 року

№ 198 “Про обласний бюджет на 2017 рік”;

від 02 березня 2018 року
№ 450  “Про  затвердження  розпоряджень  голови  обласної  державної

адміністрації з питань бюджету”.

Керуючий справами
виконавчого апарату
обласної ради Н.Тимофієва


