
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про передплату періодичних
видань на друге півріччя 2018 року

Керуючись ст.  140,  146 Конституції  України,  ст.  40,  52 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою інформаційного забезпечення
діяльності  міської  ради та  її  виконавчих органів  виконавчий комітет  Міської
ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Провести передплату періодичних видань на  друге півріччя 2018 року
для  виконавчих  органів  міської  ради  міста  Кропивницького  на  суму
20 858, 66 грн (двадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень, 66 копійок)
згідно з додатком.

2. Відділу бухгалтерського обліку міської ради міста Кропивницького для
проведення  передплати  періодичних  видань  перерахувати  кошти  на  суму
20 858, 66 грн (двадцять тисяч вісімсот п’ятдесят вісім гривень, 66 копійок), а
також за прийом передплати – 145,60 грн (сто сорок п’ять гривень 60 копійок)
за рахунок бюджетних  асигнувань,  передбачених  у  міському  бюджеті на
2018 рік.

Міський голова                                                А.Райкович

Клокова 22 69 48



                   Додаток 
                                                                                до рішення виконавчого комітету
                                                                                Кіровоградської міської ради

        “___”___________ 2018 
                  № _____
 

ПЕРЕЛІК
періодичних видань, які передплачуються для виконавчих органів та

посадових осіб Кіровоградської міської ради на друге 
2018 року

Міський голова Райкович А.П.

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн 
“Голос України”           360,00 грн
“Дзеркало тижня”       290,76 грн 
 “21-й канал”        72,90 грн
 “Кіровоградська правда”               60,00 грн 
 “Народне слово”                99,00 грн 
 “Нова газета” 65,52 грн
 “Первая городская газета” 53,58 грн
 “Украина-Центр”                83,70 грн
“Урядовий кур’єр”                                                                               300,00 грн

на суму: 1 461, 54 грн 

Секретар міської ради Табалов А.О.
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 
 “21-й канал”        72,90 грн 
 “Кіровоградська правда”               60,00 грн 
 “Народне слово”                99,00 грн 
 “Украина-Центр”                83,70 грн 
“Урядовий кур’єр”                                                                               300,00 грн

на суму: 691, 68 грн 
 

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Мосін О.В.

 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн 
“Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України”                                                                         772,86 грн
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“Нова газета”  65,52 грн
“Перевізник UA”  309,30 грн

на суму: 1 223, 76 грн

 
Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Грабенко О.В.
   
 “Бизнес”                    780,00 грн
 “Деловая столица” 341,82 грн
 “Корреспондент”        180, 00 грн 
 

на суму: 1 301, 82 грн

Керуючий справами виконавчого комітету 
міської ради Бондаренко А.В.

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн
 “21-й канал”        72,90 грн 
 “Кіровоградська правда”               60,00 грн
 “Місцеве самоврядування” 648,00 грн
 “Народне слово”                99,00 грн 
 “Украина-Центр”                83,70 грн

на суму: 1 039, 68 грн

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Дзюба Н.Є.

   
 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн
 “21-й канал”        72,90 грн 
 “Кіровоградська правда”               60,00 грн 
“Місцеве самоврядування” 648,00 грн
 “Украина-Центр”                83,70 грн
“Урядовий кур’єр”                                                                                300,00 грн

на суму: 1 240, 68 грн

Юридичне управління (Смаглюк М.О.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 
Збірник “Бюлетень законодавства і юридичної  
практики України”       762,84 грн 
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“Місцеве самоврядування” 648,00 грн
“Голос України”           360,00 грн

на суму: 1 846, 92 грн
 

Відділ по роботі зі зверненнями громадян (Пономарьова О. М.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму: 76,08 грн
 

Організаційний відділ (Разуменко О.Л.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 
“Календар знаменних і пам’ятних дат”        50,06 грн 

на суму: 126, 14 грн

 Відділ ведення обліку житла (Пількін В.А.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму: 76,08 грн
 

Загальний відділ (Брюм О.М.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму: 76,08 грн

Управління апарату Кіровоградської міської ради (Масло Л.Я.)
 
  Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн
 “Голос України” 360,00 грн
 “Кіровоградська правда”               60,00 грн 
 “Народне слово”                99,00 грн 
 “Украина-Центр”                83,70 грн
“Урядовий кур’єр”                                                                                300,00 грн

на суму: 978, 78 грн

Помічник міського голови

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн

на суму: 76,08 грн
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Відділ з питань внутрішньої політики (Запорожан С. В.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн  
“Дзеркало тижня”       290,76 грн 
“День” 300,00 грн
“21-й канал”                  72,90 грн 
“Кіровоградська правда”      60,00 грн 
“Народне слово”        99,00 грн 
“Украина-Центр”        83,70 грн 

на суму: 982, 44 грн
 

Відділ по роботі із засобами масової інформації  (Якунін С.В.)

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 
“21-й канал”                  72,90 грн 
“Дзеркало тижня”       290,76 грн 
“Діалог”          51,48 грн 
“Кіровоградська правда”      60,00 грн 
“Народне слово”        99,00 грн 
“Нова газета”        65,52 грн 
 “Украина-Центр”                 83,70 грн 

на суму: 799, 44 грн
 

Відділ соціальної підтримки населення (Вовк Ю.М.)

 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”            76,08 грн
“Пенсійний кур’єр”       90,00 грн 
“Соціальний захист”       319,56 грн

            на суму: 485, 64 грн

Відділ кадрової роботи (Балакірєва С.М.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 
“Держслужбовець”                                                                               528,00 грн
“Довідник кадровика”               1922,68 грн 
“Кадровик України”         1666,86 грн

на суму:  4 193, 62 грн

Контрольна служба (Пільчік Т.С.)
 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 



5

“Головбух: Бюджет”        1361,82 грн 
  

на суму: 1 437, 90 грн
 

Архівний відділ (Лесюн Л.Є.)
 
 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму: 76, 08 грн
 

Відділ бухгалтерського обліку (Господарикова О.П.)
 
“Бюджетна бухгалтерія”          1920,00 грн
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”           76,08 грн 
“Казна України”          243,23 грн
“Праця і зарплата”                277,56 грн

на суму: 2 516, 87 грн

 Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення (Бабаєва О.В.)

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму : 76, 08 грн

Сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони
(Лєвашов В.В.)

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”  76,08 грн 

на суму : 76, 08 грн
 

Всього на суму:  20 858, 66 грн.
 

Начальник відділу по роботі із 
засобами масової інформації                                                            С. Якунін


