
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про використання коштів

цільового фонду

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  59,  68

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями  міської

ради  від  24  квітня  2012  року  №  1567   “Про  внесення  змін   до  рішень

Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473, від 27 жовтня

2011  року  №  863”,  від  12  грудня  2017  року  №  584  “Про  організацію

відкритого конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського простору

площі  Героїв  Майдану  з  меморіалізацією  подій  Революції  Гідності,

встановлення  пам'ятного  знака/композиції  на  честь  Героїв  Майдану в

місті  Кропивницькому”,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста

Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити  управлінню  містобудування  та архітектури Міської ради

міста  Кропивницького  використати  кошти  цільового  фонду,  утвореного

органами місцевого самоврядування (фонду розвитку та благоустрою міста

Кропивницького), в сумі 40 000 грн (сорок тисяч гривень) на виплату премій

учасникам Конкурсу  на кращу пропозицію оновлення громадського простору

площі  Героїв  Майдану  з  меморіалізацією  подій  Революції  Гідності,

встановлення пам'ятного знака/композиції  на честь Героїв Майдану в місті

Кропивницькому.

2.  Фінансовому  управлінню  Міської   ради  міста  Кропивницького

перерахувати  кошти  фонду  розвитку  та  благоустрою  міста  управлінню

містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста  Кропивницького  у  сумі

40 000 грн (сорок тисяч гривень).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В.

 

Міський голова                                                                                       А.Райкович



Гавришко 22 47 35
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У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про використання коштів

цільового фонду

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  статтями  59,  68

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішеннями  міської

ради  від  24  квітня  2012  року  №  1567   “Про  внесення  змін   до  рішень

Кіровоградської міської ради від 28 квітня 2011 року № 473, від 27 жовтня

2011  року  №  863”,  від  12  грудня  2017  року  №  584  “Про  організацію

відкритого конкурсу на кращу пропозицію оновлення громадського простору

площі  Героїв  Майдану  з  меморіалізацією  подій  Революції  Гідності,

встановлення  пам'ятного  знака/композиції  на  честь  Героїв  Майдану в

місті  Кропивницькому”,  Виконавчий  комітет  Міської  ради  міста

Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити  управлінню  містобудування  та архітектури Міської ради

міста  Кропивницького  використати  кошти  цільового  фонду,  утвореного

органами місцевого самоврядування (фонду розвитку та благоустрою міста

Кропивницького), в сумі 40 000 грн (сорок тисяч гривень) на виплату премій

учасникам Конкурсу  на кращу пропозицію оновлення громадського простору

площі  Героїв  Майдану  з  меморіалізацією  подій  Революції  Гідності,

встановлення пам'ятного знака/композиції  на честь Героїв Майдану в місті

Кропивницькому.

2.  Фінансовому  управлінню  Міської   ради  міста  Кропивницького

перерахувати  кошти  фонду  розвитку  та  благоустрою  міста  управлінню

містобудування  та  архітектури  Міської  ради  міста  Кропивницького  у  сумі

40 000 грн (сорок тисяч гривень).

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О.В.

 

Міський голова                                                                                      А.Райкович


