
 

 

 

        

        

               

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  25 квітня 2014 року       № 414 

смт. Голованівськ 

 
 

Про розгляд подання прокурора 

Голованівського району  

від 8 квітня 2014 року № 2-828 вих-14 

про скасування рішень сесій 

Голованівської районної ради  

від 24 лютого 2014 року № 398 

та від 28 лютого 2014 року № 412 

 

 

 Розглянувши подання прокурора Голованівського району від 8 квітня 

2014 року № 2-828 вих-14 про скасування рішень сесій Голованівської 

районної ради від 24 лютого 2014 року № 398 «Про створення 

консультативно-дорадчого органу ради «Народна Рада Голованівського 

району Кіровоградської області» та від 28 лютого 2014 року № 412 «Про 

внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 лютого 2014 

року № 398 «Про створення консультативно-дорадчого органу ради 

«Народна Рада Голованівського району Кіровоградської області», керуючись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Задовольнити  подання прокурора Голованівського району від 8 квітня 

2014 року № 2-828 вих-14 про скасування рішень сесій Голованівської 

районної ради від 24 лютого 2014 року № 398 «Про створення 

консультативно-дорадчого органу ради «Народна Рада Голованівського 

 

 



району Кіровоградської області» та від 28 лютого 2014 року № 412 

«Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 

лютого 2014 року № 398 «Про створення консультативно - дорадчого 

органу ради «Народна Рада Голованівського району Кіровоградської 

області». 

 

2.  Скасувати рішення районної ради  від 24 лютого 2014 року № 398 

«Про створення консультативно-дорадчого органу ради «Народна Рада 

Голованівського району Кіровоградської області». 

 

3.   Скасувати рішення районної ради  від 28 лютого 2014 року № 412 

«Про внесення змін та доповнень до рішення районної ради від 24 

лютого 2014 року № 398 «Про створення консультативно - дорадчого 

органу ради «Народна Рада Голованівського району Кіровоградської 

області». 

 

4. Копію рішення направити до Прокуратури Голованівського району. 

 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

районної ради питань регламенту, депутатської етики, законності, 

зв’язків з органами місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою. 

 

 

 

 

Голова районної ради        О.Чушкін 


