
 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ  РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО  
 

 

від „13” серпня 2020  року                                                                               № 377 
 

Про погодження проєкту рішення  
Міської ради міста Кропивницького 

„Про присвоєння звання „Почесний  

громадянин міста Кропивницького” 

 
Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 52, 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 23 Регламенту Міської 

ради міста Кропивницького сьомого скликання, затвердженого рішенням міської 

ради від 29 березня 2016 року № 183 (зі змінами), пунктом 2.5 Положення про 

присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”, затвердженого 

рішенням Міської ради міста Кропивницького від 22 червня 2018 року № 1732, 

враховуючи протокол комісії з питань почесних звань та нагород Виконавчого 

комітету Міської ради  міста Кропивницького від 23 липня 2020 року № 8, 

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Міської ради міста Кропивницького „Про 

присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” (додається). 
 

2. Відділу кадрової роботи забезпечити внесення даного проєкту рішення на 

розгляд міської ради. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради  А.Бондаренко. 
 

 

 

Міський голова        Андрій РАЙКОВИЧ 
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  ПОГОДЖЕНО 

   

  Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького      

„13” серпня 2020 року № 377                           

 

Проєкт   
 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від „___” ____________ 2020  року                                                       №  ____ 
 

Про присвоєння звання  

„Почесний громадянин  

міста Кропивницького” 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування                 

в Україні”, пунктом 2.6 Положення про присвоєння звання „Почесний громадянин 

міста Кропивницького”, затвердженого рішенням Міської ради                                        

міста Кропивницького від 22 червня 2018 року № 1732, за видатні заслуги                          

перед територіальною громадою міста, вагомий особистий внесок                                              

в соціально-економічний та культурно-освітній розвиток, а також сприяння 

підвищенню авторитету міста та області на державному та міжнародному рівнях, 

активну громадську діяльність та з нагоди 266-ї річниці заснування міста                          

Міська рада міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Присвоїти звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” 

Сухомлину Миколі Олексійовичу, громадському та державному діячу,                          

голові Кіровоградської обласної ради у 1990-1991, 1992, 1994-1999, 2006-                      

2010 роках. 
 

2. Вручення атрибутів звання „Почесний громадянин міста 

Кропивницького” провести в урочистій обстановці при святкуванні Дня міста. 
 

3. 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, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності. 
 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

 

 

Світлана Громко  35 83 82  


	Р І Ш Е Н Н Я

