
 

 

       
          

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

 
 

від "___" _____ 2021 року                              №____ 

 

Про передплату періодичних 

видань на перше півріччя 2022 року 

 

 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 40, 52 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою інформаційного 

забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів Виконавчий 

комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 1. Провести передплату періодичних видань на перше півріччя                  

2022 року для виконавчих органів Кропивницької міської ради на суму                         

22 971, 28 грн (двадцять дві тисячі дев’ятсот сімдесят одна гривня                           

28 копійок) згідно з додатком. 

 2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради для 

проведення передплати періодичних видань перерахувати кошти на суму                

22 971, 28  грн (двадцять дві тисячі дев’ятсот сімдесят одна гривня                           

28 копійок), а також за прийом передплати – 132,00 грн (сто тридцять дві гривні 

00 копійок) за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених у міському 

бюджеті на 2022 рік. 

  

 

 

Міський голова                                                Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 
 

Леонія Клокова 35 83 86 



            

        Додаток  

                                                                        до рішення Виконавчого комітету  

                                                                        Кропивницької міської ради  

“___” ______ 2021 року №____ 

 

ПЕРЕЛІК 

періодичних видань, які передплачуються для виконавчих органів 

Кропивницької міської ради на першее півріччя 

2022 року 

 

Міський голова А.Райкович  
 

“Вечірня газета”                159,48 грн  

“Голос України”                       450,00 грн 

“21-й канал”                               169,14 грн 

“Кіровоградська правда”                                   106,92 грн  

“Народне слово”                            314,94 грн  

“Нова газета”              139,68 грн 

“Украина-Центр”                            158,34 грн
  

“Урядовий кур’єр”                                                                                     420,00 грн 

      

на суму: 1 918, 50 грн  

 

Секретар міської ради О.Колюка 

  

 “Вечірня газета”                159,48 грн  

 “21-й канал”                      169,14 грн  

 “Кіровоградська правда”                           106,92 грн  

 “Народне слово”                             314,94 грн  

 “Украина-Центр”                             158,34 грн  
 

на суму: 908, 82 грн  
  

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради О.Мосін  

 

“Вечірня газета”                159,48 грн 

“Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального  

господарства України”                                                                             1872,42 грн 

“Нова газета”              139,68 грн 

“Землевпорядний вісник”            596,22 грн 

 

 на суму: 2 767, 80 грн 
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Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  О.Вергун  
 

 “Вечірня газета”                 159,48 грн    

 “Кіровоградська правда”                            106,92 грн  

 “Народне слово”                              314,94 грн  

 “Украина-Центр”                              158,34 грн  
  

на суму: 739, 68 грн  
  

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  С.Колодяжний 

    
 “Вечірня газета”                159,48 грн 

 

 

на суму: 159, 48 грн 

 

Керуючий справами виконавчого комітету  

міської ради С.Балакірєва  

 

 “Вечірня газета”             159,48 грн 

  “Украина-Центр”                           158,34 грн 

  

на суму: 317, 82 грн 

 

 

Юридичне управління  
  
“Вечірня газета”              159,48 грн  

“Місцеве самоврядування”            1650,00 грн 

 

на суму: 1 809, 48 грн 

  
 

Управління діловодства та організаційної роботи 

  

 “Вечірня газета”               159,48 грн  

 “Календар знаменних і пам’ятних дат”           94, 74 грн 

 

на суму: 254, 22 грн 
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Відділ по роботі зі зверненнями громадян  
  

 “Вечірня газета”             159,48 грн  
 

на суму: 159,48 грн 

  
 

 

 Відділ обліку житла  
  

 “Вечірня газета”              159,48 грн  
 

на суму: 159, 48 грн 

  
 

Управління апарату міської ради  
  
  “Вечірня газета”              159,48 грн 

 

 

на суму: 159, 48 грн 

 

 

Відділ комунікацій з громадськістю 

  

“Вечірня газета”             159,48 грн   

“Украина-Центр”                   158,34 грн  
 

на суму: 317, 82 грн 

  

Відділ по роботі із засобами масової інформації   

 

“Вечірня газета”           159,48 грн   

“21-й канал”                             169,14 грн  

“Діалог”                     109,44 грн  

“Кіровоградська правда”               106,92 грн  

“Народне слово”                  314,94 грн  

“Нова газета”                     139,68 грн  

“Украина-Центр”                          158,34 грн  
 

на суму: 1 157, 94 грн 
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Управліня з питань запобігання і виявлення корупції 

 

 “Вечірня газета”         159,48 грн  

“Фінансовий контроль”                                                                       704,21 грн 

 

на суму: 863, 00 грн 

 

 

Управління  персоналу 

  

 “Вечірня газета”         159,48 грн  

 “Кадровик UA”                                                                                    3780,00 грн 

 “Кадровик України”        3984,42 грн 

 

на суму: 7 923, 90 грн 

 

  

Архівний відділ  
  

 “Вечірня газета”           159,48 грн  
 

на суму: 159, 48 грн 

  
 

Відділ бухгалтерського обліку  

 

 

“Бюджетна бухгалтерія”         2370.00 грн 

“Вечірня газета”                          159,48 грн  

“Казна України”                     389,47 грн 

 

на суму: 2 875, 94грн 

 

 

 Управління інформаційних технологій 

 

 “Вечірня газета”             159,48 грн  
 

на суму: 159, 48 грн 
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Сектор мобілізаційної роботи та територіальної оборони 

 

 “Вечірня газета”              159,48 грн  

 

на суму: 159, 48 грн 

  

 

 

Всього на суму:  22 971, 28 грн 

 

 

 

Начальник відділу по роботі із  

засобами масової інформації                                                  Сергій  ЯКУНІН  


