
 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 

від  „___”  ___________  2017 року                                                               № ____ 
 
 

 

 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Кіровоградської міської ради  

від 09 лютого 2016 року № 67 „Про  

затвердження складу комісії з питань  

почесних звань та нагород виконавчого  

комітету Кіровоградської міської ради 

в новій редакції” 
 

 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про комісію з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 06 червня 2006 року № 602, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від  09 лютого 2016 року № 67 „Про затвердження складу комісії з 

питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради в новій редакції”, а саме: 

1) виключити зі складу комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради секретаря комісії Бойко 

Вікторію Вікторівну, головного спеціаліста відділу кадрової роботи; 

2) включити до складу комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради секретарем комісії Чубар 

Вікторію Леонідівну, головного спеціаліста відділу кадрової роботи. 

 

 

Міський голова                                                                                   А. Райкович 

 

 

 

 

 
Чубар   24 35 69   
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Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  „___”  ___________  2017 року                                                               № ____ 
 
 
 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради  
від 09 лютого 2016 року № 67 „Про  
затвердження складу комісії з питань  
почесних звань та нагород виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради 
в новій редакції” 
 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст. 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про комісію з питань 

почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від 06 червня 2006 року № 602, виконавчий комітет Кіровоградської 

міської ради 
 

В И Р І Ш И В : 
 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 

ради від  09 лютого 2016 року № 67 „Про затвердження складу комісії з 

питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради в новій редакції”, а саме: 
1) виключити зі складу комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради Бойко Вікторію 

Вікторівну, головного спеціаліста відділу кадрової роботи, та Смаглюк 

Марину Олександрівну, начальника юридичного управління; 
2) включити до складу комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради секретарем комісії Чубар 

Вікторію Леонідівну, головного спеціаліста відділу кадрової роботи, та 

Настоящу Анну Сергіївну, головного спеціаліста відділу правового 

забезпечення юридичного управління. 
 
 

Міський голова                                                                                     А. Райкович  
 
 
 
Чубар   24 35 69   
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