
 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 

від  31  серпня  2021  року                                                                                  №  533 
 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради  

„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 

Кропивницької міської ради восьмого скликання, затвердженого рішенням                        

міської ради від 02 лютого 2021 року № 46, пунктом 2.5                                  

Положення про присвоєння звання „Почесний громадянин                                            

міста Кропивницького”, затвердженого рішенням міської ради від 22 червня 

2018 року № 1732, враховуючи протокол комісії з питань нагородження                              

Кропивницької міської ради від 04 серпня 2021 року № 9, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради                                 

„Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста Кропивницького”,                    

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 Пахолівецька  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 „___” ____________ 2021  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                          

від 22 червня 2018 року № 1732, за видатні заслуги перед територіальною 

громадою міста, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного 

машинобудування та виробництво конкурентоспроможної продукції,            

створення нових робочих місць, сприяння підвищенню авторитету                            

міста Кропивницького в Україні та за її межами, активну громадську                                 

діяльність та з нагоди 267-ї річниці заснування міста Кропивницька міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Присвоїти звання „Почесний громадянин міста Кропивницького” 

Штутману Павлу Леонідовичу, голові Наглядових рад приватного акціонерного 

товариства „Ельворті Груп” та приватного акціонерного товариства „Гідросила 

Груп”. 

 

2. Вручення атрибутів звання „Почесний громадянин                                          

міста Кропивницького” провести в урочистій обстановці при святкуванні                     

267-ї річниці заснування міста. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

депутатської етики та регламенту. 

 

 

Міський голова                Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
Світлана Пахолівецька  35 83 81  
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