
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

    Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 20 вересня 2019 року                                                            №  693

м. Помічна

Про внесення змін до Програми
підвищення кваліфікації кадрів
органів місцевого самоврядування
Помічнянської міської ради
на 2019-2022 роки

З метою професійного зростання кадрового потенціалу шляхом
удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм і методів навчання та
підвищення кваліфікації працівників сфери управління та депутатського
корпусу міської ради, враховуючи рішення тридцять першої сесії міської ради
8-го скликання від 20.09.2019 року № 693 «Про затвердження Програми
підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування
Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки», керуючись статтями 26, 49
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до Програми підвищення кваліфікації кадрів органів
місцевого самоврядування Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки,
затвердженої рішенням тридцять першої сесії міської ради 8-го скликання від
20.09.2019 року № 693, та викласти в новій редакції. (додається)

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова          Антошик М.М.
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