
 
У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 26 січня   2016 року                                                                                             №  10 
 

 
 

Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  
“Про виділення коштів на  
відшкодування додаткових витрат  
для проведення поховання”  
 
 

Керуючись ст. 46, 140, 146 Конституції України, підпунктом 1 п. “а”                
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
виділення коштів на відшкодування додаткових витрат для проведення 
поховання”,  що додається. 

2. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 
 
 

 
 
 

 
Тінькова  24 36 58 
 
 
 



       ПОГОДЖЕНО 
         Рішення виконавчого комітету 
        Кіровоградської міської ради 
         26 січня     2016 року 
       №  10 
                                           Проект 

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “_____” _________  2016 року                           №  ____ 
 

Про виділення коштів на відшкодування  
додаткових витрат для проведення поховання 
 

 Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтями 26, 34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з трагічною 
загибеллю учасника антитерористичної операції ****** Кіровоградська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Виділити кошти у сумі 7 631,50 грн (сім тисяч шістсот тридцять одна 
гривня п'ятдесят копійок) на відшкодування витрат комунальному 
підприємству “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-
побутового обслуговування” для поховання учасника антитерористичної 
операції ********. 
 2. Виділити кошти у сумі 3 000,00 грн (три тисячі гривень) на 
відшкодування витрат комунальному підприємству “Управління будинками 
Кіровоградської міської ради” для проведення поминального обіду за 
загиблим військовослужбовцем ********. 
 3. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради кошти у 
сумі 10 631,50 грн (десять тисяч шістсот тридцять одна                                                             
гривня п'ятдесят копійок) перерахувати за призначенням за рахунок 
асигнувань, передбачених на поховання загиблих (померлих)  учасників АТО, 
проведення поминальних обідів, придбання квіткової продукції. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
згідно з розподілом функціональних повноважень. 
 
Міський голова                    А. Райкович 
Тінькова 24 36 58 



 

 


