
Проект                                                                                                                          

 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять шоста  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від    червня 2019 року                         №   

м. Помічна 
 
Про  звіт  виконуючого  
обов’язки старости   
Помічнянської міської  
ради за 2018 рік та  
за І півріччя 2019 року 
 

        Заслухавши звіт  виконуючого обов’язки старости старостинського 

округу сіл Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ Помічнянської міської 

ради Чорновірової Л.Б. про роботу за   2018 рік та за І півріччя 2019 року, 

керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”,  міська рада  в и р і ш и л а : 

 

      І. Звіт виконуючого обов’язки старости старостинського округу сіл 

Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ Помічнянської міської ради 

Чорновірової Любов Борисівни про роботу за 2018 рік взяти до уваги 

(додається). 

 

           2. Роботу виконуючого обов’язки старости старостинського округу сіл 

Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ Помічнянської міської ради 

Чорновірової Л.Б. про роботу за   2018 рік та за І півріччя 2019 року вважати  

_________________ 

 

     3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
                                            

 

 

Міський голова             Антошик М.М.   
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