
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  21  серпня  2013  року                                                                       №  437 
 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради “Про  
присвоєння звання “Почесний  
громадянин міста Кіровограда” 
 

Керуючись ст. 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування                 
в Україні”, ст. 51 Регламенту роботи Кіровоградської міської ради шостого 
скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                              
від 17 грудня 2010 року № 36, пунктом 4 Положення про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста Кіровограда”, затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської ради від 06 березня 1998 року № 130, враховуючи 
протокол комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити рішення комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про внесення на розгляд 
Кіровоградської міської ради для присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста Кіровограда” кандидатури Райковича Андрія Павловича, генерального 
директора товариства з додатковою відповідальністю “М'ясокомбінат 
“Ятрань”. 

2. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
присвоєння звання “Почесний громадянин міста Кіровограда”, що додається. 

3. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради на чергову сесію. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Єльчанінову Л.Г.  
 
 
 
Міський голова                   О.Саінсус 

 
 
 
 

Рожко  24 35 69 



 

ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 

       Кіровоградської міської ради  
       21  серпня 2013 
       № 437 
         

                           Проект   
 

 
У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від "___"_____________ 2013  року                                                         №____ 
 
Про присвоєння звання “Почесний  
громадянин міста Кіровограда” 
 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування                     
в Україні”, пунктом 7 Положення про присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Кіровограда”, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 06 березня 1998 року № 130, за видатні заслуги перед 
територіальною громадою, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток міста, збільшення обсягів виробництва вітчизняної 
конкурентноспроможної продукції, активну громадську, благодійницьку 
діяльність та з нагоди Дня міста  Кіровограда міська рада   

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Присвоїти звання “Почесний громадянин міста Кіровограда” 

Райковичу Андрію Павловичу, генеральному директору товариства з 
додатковою відповідальністю “М'ясокомбінат “Ятрань”. 

2. Вручення атрибутів звання “Почесний громадянин міста 
Кіровограда” провести в урочистій обстановці при святкуванні Дня міста. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського 
голову Саінсуса О.Д.  

 
 
 

Міський голова                       О.Саінсус 
 
 


