
У К Р А Ї Н А  
 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  10  вересня  2015 року                                                              № 493 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
″Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2013 року № 2204 ″Про 
затвердження Програми інформатизації 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2013-2015 роки″ 
 
 Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 22 частини 
першої статті 26 Закону України ″Про місцеве самоврядування  в Україні″, 
Законом України ″Про Національну програму інформатизації″, враховуючи 
рішення Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 4205 ″Про 
внесення змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня                 
2015 року № 3899 ″Про міський бюджет на 2015 рік″ та надані пропозиції 
головних розпорядників міського бюджету, 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 29 січня                    
2013 року № 2204 ″Про затвердження Програми інформатизації виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки", що додається. 

2. Сектору інформаційного та комп’ютерного забезпечення 
Кіровоградської міської ради  забезпечити внесення даного проекту рішення 
на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                 
Васильченка С.С. 

 
  

 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
Бабаєва  22 26 44ПР 



  ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
"___" __________ 2015 р. № _____ 

Проект 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ″___″ _________ 2015 року                                                           №________ 
 

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2013 року № 2204 ″Про 
затвердження Програми інформатизації 
виконавчих органів Кіровоградської 
міської ради на 2013-2015 роки″ 
 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,  статтею 26  Закону 
України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, Законом України "Про 
Національну програму інформатизації", враховуючи рішення 
Кіровоградської міської ради від 02 липня 2015 року № 4205 ″Про внесення 
змін до рішення Кіровоградської міської ради від 20 січня 2015 року № 3899 
″Про міський бюджет на 2015 рік″ та надані пропозиції головних 
розпорядників міського бюджету, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 29 січня 
2013 року № 2204 ″Про затвердження Програми інформатизації виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради на 2013-2015 роки" (з урахуванням 
змін, внесених рішеннями  Кіровоградської міської ради від 07 листопада              
2013 року № 2525, від 29 січня 2014 року № 2777, від 15 липня 2014 року               
№ 3226, від 16 грудня 2014 року № 3756 та від 27 січня 2015 року № 3916) 
згідно з додатком. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію Кіровоградської міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, 
планування та соціально-економічного розвитку та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Васильченка С.С. 
 
 
 
Секретар міської ради        І. Марковський 
 
Бабаєва 22 26 44 


