
Проект

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
 від       грудня 2019 року                  №

м. Помічна
Про розгляд питання щодо
створення Комунальної установи
«Централізована бухгалтерія»
Помічнянської міської ради
Добровеличківського району
Кіровоградської області

Розглянувши депутатське звернення депутата міської ради
Кучерявої Т.М.  від 18.12.2019 року, відповідно до Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад”, керуючись статтями 26, 49, Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”,   міська рада    в и р і ш и л а:

1. Питання щодо створення Комунальної установи «Централізованої
бухгалтерії» Помічнянської міської ради Добровеличківського району
Кіровоградської області направити постійним  депутатським комісіям міської
ради з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування, з питань  освіти,
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту на
розгляд  та надання пропозицій на сесію міської ради.

Міський голова                                                                         Антошик М.М.
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