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Р І Ш Е Н Н Я 

 
ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 

 

від  „_____” _________ 20__  року                                                                  № ___ 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради „Про внесення  

змін до рішення міської ради від 31 січня 

2019 року № 2284  „Про затвердження  

Програми фінансового забезпечення  

нагородження відзнаками міської 

ради та виконавчого комітету міста 

Кропивницького на 2019-2021 роки” 

(зі змінами)”  

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України,                                   

статтями 52, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради   

 

В И Р І Ш И В: 

   

           1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради  „Про внесення 

змін до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 „Про затвердження 

Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради                   

та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2019-2021 роки”                                  

(зі змінами)”, що додається. 

 

2. Управлінню персоналу забезпечити внесення даного проєкту рішення 

на розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради С.Балакірєву.  

 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 
Світлана  Громко  35 83 81 



 

 

ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

„___”_________2021 року № ____ 
 

                                                                          Проєкт  

 

 

КРОПИВНИЦЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 

  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  „_____” _________ 20__  року                                                                  № ___ 

 

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 31 січня 2019 року № 2284 „Про затвердження  

Програми фінансового забезпечення нагородження  

відзнаками міської ради та виконавчого комітету  

міста Кропивницького на 2019-2021 роки” (зі змінами) 

 

 Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтею 59 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Кропивницька міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 31 січня 2019 року № 2284 

„Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження 

відзнаками міської ради та виконавчого комітету міста Кропивницького                       

на 2019-2021 роки” (зі змінами) та затвердити Заходи з виконання Програми 

фінансового забезпечення нагородження відзнаками міської ради                                  

та виконавчого комітету міста Кропивницького на 2021 рік в новій редакції 

згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань місцевого самоврядування, прав і свобод людини, 

депутатської етики та регламенту, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради С.Балакірєву. 

 

 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 
Світлана Громко 35 83 81 

 



 

 

                     

 Додаток  

до рішення Кропивницької міської ради  

“___” ___________ 2021 року № ______ 

 
 

Заходи з виконання Програми фінансового забезпечення 

нагородження відзнаками міської ради та виконавчого комітету  

міста Кропивницького на 2021 рік 
 

№ 

з/п 
 

Найменування заходу 
 

Відповідальні 

за виконання 
 

Всього за 

рахунок усіх 

джерел 

фінансування 
 

 

В тому числі за рахунок: 
 

Місцевого 

бюджету  
(спеціальний 

фонд) 

Місцевого 

бюджету  
(загальний 

фонд) 
1 2 3 4 5 6 

1. Забезпечення виготовлення 

відзнак Кропивницької 
міської ради та виконавчого 

комітету, а саме: 

Управління 

персоналу 
Відділ 

бухгалтерсь- 
кого обліку 

- - - 

1) комплекту атрибутів звання 

“Почесний громадянин 
міста Кропивницького” 

48 888 48 888 - 

2) комплектів атрибутів 

відзнак Кропивницької 
міської ради                           

та виконавчого комітету                 

“За заслуги” І ступеня 

48 709 48 709 - 

3) комплектів атрибутів 
відзнак Кропивницької 

міської ради                        

та виконавчого комітету                   
“За заслуги” ІІ ступеня 

19 137 - 19 137 

4) Почесних грамот, Грамот, 

Подяк Кропивницької 

міської ради                               
та виконавчого комітету, 

папок до них, Грамоти 

Почесного громадянина 
міста  

 34 896 - 34 896 

2. Виплата грошової 

винагороди до Почесної 

грамоти Кропивницької 
міської ради та виконавчого 

комітету  

Відділ 

бухгалтерсь- 
кого обліку 

52 909 - 52 909 

3 Придбання сувенірної 

продукції із символікою 
міста  
 

Управління 

персоналу 
Відділ 

бухгалтерсь- 
кого обліку 

60 375 - 60 375 

 Всього  264 914 97 597 167 317 

 

 

 

Начальник управління персоналу                              Наталія МАГЕР 
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