
У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ТРЕТЯ   СЕСІЯ   ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

від  27  січня  2011  року                                             № 88

Про затвердження Програми фінансового  
забезпечення відзначення визначних 
подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету в м. Кіровограді 
на 2011 рік 

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму фінансового забезпечення відзначення 
визначних подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та  
виконавчого комітету в  м. Кіровограді на 2011 рік, що додається.

2. Включити Програму фінансового забезпечення відзначення 
визначних подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету в м. Кіровограді на 2011 рік до складу Програми 
економічного і соціального розвитку міста Кіровограда на 2011 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань діяльності ради, депутатської етики, 
Регламенту міської ради, адміністративно-територіального устрою, 
відзначення нагородами, присвоєння почесних звань, забезпечення 
законності, правопорядку, оборонної роботи, охорони прав і свобод 
громадян, релігії та засобів масової інформації та міського голову 
Саінсуса О.Д. 

Міський голова О.Саінсус



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
від  27  січня  2011  року   
№ 88

Програма
фінансового  забезпечення  

відзначення  визначних  подій  та  нагородження  
відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та  виконавчого  

комітету  в  м. Кіровограді на 2011 рік 

Кіровоград – 2011
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Загальні  положення

Програма фінансового забезпечення відзначення визначних подій та 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету в м. Кіровограді на 2011 рік (далі - Програма) визначає комплекс 
завдань і заходів, спрямованих на фінансове забезпечення відзначення 
загальнодержавних, місцевих та професійних свят і ювілеїв, вшанування 
видатних особистостей.

Програма спрямована на забезпечення виготовлення відзнак 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, сувенірної продукції 
із символікою м. Кіровограда, оформлення міської Дошки пошани.

Відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету 
є Почесна грамота та Грамота, якими нагороджуються особи за заслуги у 
забезпеченні соціального та економічного розвитку міста, здійсненні 
ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів 
щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, за високу професійну 
майстерність, громадську та благодійницьку діяльність. Особам, 
нагородженим Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та 
виконавчого комітету, вручається грошова винагорода у розмірі 235,0 грн.  

Найвищою нагородою виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради є відзнака „За заслуги” І та ІІ ступенів. Відзнакою нагороджуються усі 
категорії громадян за особливі заслуги перед містом, територіальною 
громадою, особистий внесок у розвиток соціально-економічної сфери, за 
визначну благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність, за особисті 
мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей, 
при виконанні військового, службового, громадського обов'язку в умовах, 
пов'язаних з ризиком для життя. Нагородження відзнакою провадиться 
послідовно, починаючи з ІІ ступеня. Відзнаки виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради „За заслуги” І та ІІ ступенів виготовляються 
відповідно із золота та срібла і мають форму герба міста.

Звання „Почесний громадянин міста Кіровограда” присвоюється за 
особливі заслуги перед мешканцями міста в галузях економіки, управління, 
науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, екології, 
благодійницьку, гуманістичну та громадську діяльність. Звання 
присвоюється не частіше одного разу на рік. Комплект атрибутів звання 
включає в себе нагрудний знак, грамоту та посвідчення. Почесні громадяни 
м. Кіровограда забезпечуються довічним пансіоном у розмірі 700,0 грн. 
щомісячно за рахунок міського бюджету.

Розміщення візуального зображення на міській Дошці                       
пошани  здійснюється  з  метою  відзначення кращих працівників та трудових 
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колективів міста. Термін розміщення зображення на Дошці пошани не може 
перевищувати один рік. 

У 2010 році за рахунок коштів, передбачених Програмою фінансового 
забезпечення відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в м. Кіровограді на 
2010 рік (рішення Кіровоградської міської ради від 18 травня 2010 року 
№ 3547) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України, виготовлено та використано 73 Почесні грамоти 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету та папки до них на 
суму 4023,0 грн., 242 Грамоти Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету і папки до них на суму 10739,0 грн., 19 комплектів атрибутів 
відзнак виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” 
І ступеня на суму 51124,46 грн., 48 комплектів атрибутів відзнак 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня 
на суму 26674,22 грн., 1 комплект атрибутів звання „Почесний громадянин 
м. Кіровограда” на суму 14633,60 грн., 43 цінні подарунки та 35 Подяк 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету; 

виплачено грошову винагороду до Почесної грамоти Кіровоградської 
міської ради та виконавчого комітету на суму 16286,04 грн.;

оформлено Дошку пошани, розміщено візуальні зображення на суму 
7000,0 грн.

Всього використано на фінансове забезпечення відзначення визначних 
подій та нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету в 
м. Кіровограді коштів у сумі 130480,32 грн.

Мета і завдання Програми

          Головною метою Програми є фінансове забезпечення заходів, 
пов’язаних з відзначенням загальнодержавних, місцевих та професійних свят і 
ювілеїв, вшануванням видатних особистостей.

Основними завданнями Програми є забезпечення:
виготовлення відзнак Кіровоградської міської ради та виконавчого 

комітету та папок до них (Почесна грамота, Грамота Кіровоградської міської 
ради та виконавчого комітету), комплектів атрибутів відзнак виконавчого 
комітету та Кіровоградської міської ради („За заслуги” І, ІІ ступенів), 
атрибутів Почесного громадянина 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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Шляхи і способи забезпечення виконання Програми

Виконання Програми забезпечується шляхом здійснення заходів згідно 
з додатком до Програми фінансового забезпечення відзначення визначних 
подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету в м. Кіровограді на 2011 рік.

Питання фінансового забезпечення відзначення визначних подій та 
нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та виконавчого 
комітету в м. Кіровограді регламентуються:

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
рішеннями Кіровоградської міської ради:
від 6 березня 1998 року № 130 „Про присвоєння звання „Почесний 

громадянин міста Кіровограда” із внесеними змінами; 
від 24 липня 2003 року № 309 „Про затвердження Положення про 

відзнаки Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету” із внесеними 
змінами;

рішеннями виконавчого комітету Кіровоградської міської ради:
від 22 березня 2005 року № 360 „Про встановлення відзнаки 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради „За заслуги”;
від 23 лютого 2009 року № 307 „Про Положення про відбір кращих 

працівників територіальної громади міста Кіровограда для розміщення 
візуального зображення на Дошці пошани”.

Джерела фінансування 

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.                           

Начальник відділу кадрової роботи       С.Велика



Додаток 
до Програми фінансового
забезпечення відзначення
визначних подій та
нагородження відзнаками
Кіровоградської міської ради
та виконавчого комітету 
в м. Кіровограді на 2011 рік 

Заходи з виконання Програми фінансового забезпечення
відзначення  визначних  подій  та  нагородження

відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та  виконавчого  комітету  
в  м. Кіровограді на 2011 рік

№ 
п/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Термін 
виконання

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 
за рахунок 
міського 
бюджету, 

грн.
1 2 3 4 5

1. Організація відзначення на 
території м. Кіровограда 
державних свят, пам’ятних 
дат, ювілеїв, річниць, 
професійних свят

Організаційний відділ 
адміністративного 

департаменту,
відділ культури і туризму

гуманітарного 
департаменту,

відповідні виконавчі 
органи

Протягом 
року

-

2. Організація нагородження 
відзнаками Кіровоградсь-
кої міської ради та 
виконавчого комітету кра-
щих працівників підпри-
ємств, установ, організа-
цій, мешканців міста за 
трудові досягнення, заслу-
ги у забезпеченні соціаль-
но-економічного розвитку 
міста

Відповідні виконавчі 
органи,

відділ кадрової роботи

Протягом 
року

-

3. Забезпечення оформлення 
міської Дошки пошани

Організаційний відділ 
адміністративного 

департаменту

Серпень 
2011 року

7000,0
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1 2 3 4 5
4. Забезпечення виготовлен-

ня відзнак Кіровоградської 
міської ради та 
виконавчого комітету:

Відділ кадрової роботи,
відділ бухгалтерського 

обліку

- комплектів атрибутів 
Почесного громадянина 
міста Кіровограда

Січень 
2011 року

18200,0

- Почесних грамот, Грамот 
Кіровоградської міської 
ради та виконавчого 
комітету, папок до них

Січень 
2011 року

14900,0

- комплектів атрибутів 
відзнак виконавчого комі-
тету Кіровоградської місь-
кої ради „За заслуги”                
І ступеня

Січень 
2011 року

24100,0

- комплектів атрибутів 
відзнак виконавчого комі-
тету Кіровоградської місь-
кої ради „За заслуги”    
ІІ ступеня

Січень 
2011 року

20000,0

5. Придбання цінних пода-
рунків із символікою міста 
Кіровограда, іншої суве-
нірної продукції

Організаційний відділ 
адміністративного 

департаменту,
відділ бухгалтерського 

обліку

Протягом 
року

-

6. Виплата грошової винаго-
роди до Почесної грамоти 
Кіровоградської міської 
ради та виконавчого 
комітету

Відділ бухгалтерського 
обліку

Протягом 
року

18800,0

Всього 103000,0

Начальник відділу кадрової роботи   С.Велика


