
 
 

УКРАЇНА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
 
від  “10 ” грудня  2013 року                                                                   № 695 
 
                                                           
 
Про внесення змін в додаток до 
рішення виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради 
від 10 травня 2011 року № 490 
“Про затвердження нового складу 
координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва”  
 
 
       Відповідно до підпункту 7 п. “а” ст. 27 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, у зв”язку із кадровими змінами у Виконкомі Ради 
Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської профспілки працівників і 
підприємців торгівлі, громадського харчування та послуг виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 
В И Р І Ш И В : 

 
 Внести зміни в додаток до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 10 травня 2011 року № 490 „Про затвердження нового складу 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва”, а саме: 
 виключити зі складу членів  координаційної ради  Халюту Лілію Іванівну; 
 включити до складу членів координаційної ради Хрипливу Людмилу 
Семенівну, голову Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської 
профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та 
послуг.    
 
Міський голова                                                                                       О. Саінсус 
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