
У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від 26 грудня 2012 року                                                                    № 1093 
  
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради "Про 
затвердження Програми соціальної  
підтримки, розвитку та становлення  
сімей, дітей та молоді м. Кіровограда  
на 2013 рік" 
 
 Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, ст. 40 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради "Про 
затвердження Програми соціальної підтримки, розвитку та становлення 
сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2013 рік", що додається. 
 

2. Кіровоградському міському центру соціальних служб для сім`ї, 
дітей та молоді забезпечити винесення даного проекту рішення на розгляд 
Кіровоградської міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дьячука С. С. 
 
 
Міський голова                                                О. Саінсус 
 
 
 
 
Краснокутський 32 04 79 

 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради 
від "__" _______ 2012 року 
№ _____ 

 
Проект № ___ 

 

 

УКРАЇНА 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від «___» _______ 2012 року                                                               № ____ 
 
 
Про затвердження Програми 
соціальної підтримки, розвитку 
та становлення сімей, дітей  
та молоді м. Кіровограда на 2013 рік 
 

Керуючись ст. 140, 144 Конституції України, п. 22 ст. 26 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму соціальної підтримки, розвитку та 

становлення, сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2013 рік, що додається. 
 
2. Включити Програму соціальної підтримки, розвитку та 

становлення сімей, дітей та молоді м. Кіровограда на 2013 рік до складу 
Програми економічного і соціального розвитку м. Кіровограда на 2013 рік та 
основних напрямів розвитку на 2014 і 2015 роки. 

 
3. 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 Дьячука С. С. 

 
Міський голова                     О. Саінсус 


