
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  25 грудня  2014  року                                                                       №  656 
 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради „Про 
затвердження Програми фінансового  
забезпечення  нагородження відзнаками 
Кіровоградської  міської ради та виконавчого   
комітету на 2015 рік” 

 
 

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 52, 59 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 
затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської  міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік”, що 
додається. 

2. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
міської ради Марковського І.І. 
 

 
 

  
Секретар міської ради             І. Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рожко  24 35 69 
 
 



  ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради  
25  грудня  2014 
№  656 
 

         
                                    Проект  

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ   ШОСТОГО   СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від „___”  ____________  20__ року                                                       № ______ 
 
 

Про затвердження Програми фінансового  
забезпечення  нагородження відзнаками 
Кіровоградської  міської ради та виконавчого   
комітету на 2015 рік  

 
 
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення нагородження  
відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на                         
2015 рік, що додається. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 
Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення законності, 
релігії, засобів масової інформації та реклами, секретаря міської ради 
Марковського І.І.  
 
 
Секретар міської ради          І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рожко  24 35 69 



 
  ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Рішення Кіровоградської міської ради 
 „__” ____________ 20__ року  
 № _____ 
 

   
 
 

 
  

 
 
 

Програма 
фінансового  забезпечення  нагородження   
відзнаками  Кіровоградської  міської ради   

та  виконавчого  комітету  
на  2015  рік  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіровоград – 2015 
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Аналіз фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської  ради та виконавчого комітету   

   У 2014 році за рахунок коштів, передбачених Програмою фінансового  
забезпечення нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету на 2014 рік: 

1) виготовлено та використано: 
1 комплект атрибутів звання „Почесний громадянин м. Кіровограда”; 
4 комплекти атрибутів відзнак виконавчого комітету Кіровоградської 

міської ради „За заслуги” ІІ ступеня;  
60 Почесних грамот Кіровоградської міської ради та виконавчого 

комітету та папок до них; 
150 Грамот Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету                  

і  папок до них; 
100 Подяк Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету                  

і  папок до них; 
2) виплачено грошову винагороду до Почесної грамоти 

Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету 39 особам; 
3) придбано сувенірну продукцію з символікою міста Кіровограда. 
На виконання заходів, передбачених Програмою фінансового 

забезпечення відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в м. Кіровограді,                           
у 2014 році використано 144423,00 грн. 

 
Мета Програми 

Метою Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік (далі - 
Програма) є забезпечення відзначення кращих працівників та трудових 
колективів підприємств, установ, організацій нагородами Кіровоградської 
міської ради та її виконавчого комітету, виготовлення сувенірної продукції із 
символікою м. Кіровограда, оформлення міської Дошки пошани. 

 
Основні завдання Програми 

          Основними завданнями Програми є забезпечення: 
 виготовлення Почесних грамот, Грамот, Подяк Кіровоградської міської 
ради та виконавчого комітету та папок до них, комплектів атрибутів відзнак 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги”                              
І, ІІ ступенів, атрибутів звання „Почесний громадянин м. Кіровограда” 
(нагрудний знак, грамота, посвідчення); 
 виплати грошової винагороди до Почесної грамоти Кіровоградської 
міської ради та виконавчого комітету; 
 оформлення міської Дошки пошани; 
 виготовлення сувенірної продукції із символікою м. Кіровограда. 
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Кількісні та якісні критерії ефективності виконання Програми   

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2015 рік складає              
129517,00 грн. 

Закладення саме такої суми коштів дасть можливість виготовити 
відзнаки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету з метою: 

1) відзначення протягом 2015 року кращих працівників та трудових 
колективів підприємств, установ, організацій: 

60 Почесними грамотами міської ради та виконавчого комітету                      
з виплатою 40 особам грошової винагороди;  

100 Грамотами міської ради та виконавчого комітету; 
100 Подяками міської ради та виконавчого комітету; 
20 відзнаками виконавчого комітету міської ради „За заслуги”                          

ІІ ступеня; 
5 відзнаками виконавчого комітету міської ради „За заслуги”                           

І ступеня; 
2) виготовлення 1 комплекту атрибутів звання „Почесний громадянин 

м. Кіровограда”; 
3) оформлення міської Дошки пошани; 

  4) придбання сувенірної продукції з символікою міста Кіровограда. 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок передбачених для цієї 
мети коштів міського бюджету по головному розпоряднику – виконавчому 
комітету Кіровоградської міської ради та інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством України.     
                        

Виконання Програми забезпечується шляхом здійснення заходів згідно 
з додатком до Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету на 2015 рік. 

 
 
 
 

Начальник відділу кадрової роботи                       С. Балакірєва 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Додаток  
до Програми фінансового 
забезпечення нагородження 
відзнаками Кіровоградської 
міської ради та виконавчого  
комітету на 2015 рік  

 
Заходи з виконання Програми фінансового забезпечення 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради  

та виконавчого комітету на 2015 рік 
 

№ 
п/
п 

Найменування заходу Відповідальні за 
виконання 

Термін 
виконання 

Обсяг 
фінансування 
за рахунок 
міського 
бюджету,  

грн. 
1 2 3 4 5 
1. Забезпечення виготовлення 

відзнак Кіровоградської 
міської ради та виконавчого 
комітету: 

Відділ кадрової роботи 
Відділ бухгалтерського 

обліку 
 

Протягом 
року 

 

 

 комплекту атрибутів звання 
„Почесний громадянин міста 
Кіровограда” 

  32200 

 Почесних грамот, Грамот, 
Подяк Кіровоградської міської 
ради та виконавчого комітету, 
папок до них, Грамоти Почес-
ного громадянина міста Кіро-
вограда 

  13600 

 комплектів атрибутів відзнак 
виконавчого комітету Кіро-
воградської міської ради „За 
заслуги” І ступеня 

  32700 

 комплектів атрибутів відзнак 
виконавчого комітету Кіро-
воградської міської ради „За 
заслуги” ІІ ступеня 

  18000 

2. Виплата грошової винагороди 
до Почесної грамоти 
Кіровоградської міської ради 
та виконавчого комітету 
 
 
 

Відділ бухгалтерського 
обліку 

 

Протягом 
року 

 

13017 



 
                       2 Продовження додатка 

 
1 2 3 4 5 
3. Забезпечення оформлення 

міської Дошки пошани 
Організаційний відділ  До  

Дня міста 
10000 

4. Придбання сувенірної 
продукції із символікою 
міста Кіровограда 

Організаційний відділ  
Відділ бухгалтерського 

обліку 

Протягом 
року 

 

10000 

 Всього   129517 
 
 

Начальник відділу кадрової роботи                                   С. Балакірєва 


