
Проект 

 

 

  
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять четверта  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  20 березня  2019 року                              №  

м. Помічна 

 
Про  розгляд депутатського  
запиту депутата міської ради  
Кучерявої Т.М. 
 

       Відповідно до статей  26, 49, 51 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей  21, 22  Закону України “Про статус 

депутатів місцевих рад”,  міська рада    в и р і ш и л а: 

 

         1. Депутатський запит депутата міської ради Кучерявої Тетяни 

Миколаївни щодо надання пояснювальної записки до кожного додатка 

бюджетних рішення міської ради, що містять видатки за економічною 

класифікацією «Капітальні придбання» направити начальнику відділу 

фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіній Т.В. та зобов’язати надавати 

пояснювальну записку по кожному додатку до  рішень міської ради про 

міський бюджет. 

         2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, 

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування. 

 

 

 

Міський голова                  Антошик М.М. 
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