
 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від  12  вересня  2012  року                                                                      №  1915 
 
Про внесення змін до Програми фінансового  
забезпечення відзначення визначних подій та  
нагородження відзнаками Кіровоградської міської  
ради та виконавчого комітету на 2012 рік, 
Програми забезпечення умов діяльності  
депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2012 рік 
 
 Керуючись статтею 142 Конституції України, статтями 26, 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
 1. Внести зміни до Програми фінансового забезпечення відзначення 
визначних подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради та  
виконавчого комітету в м. Кіровограді на 2012 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 січня 2012 року № 1150, та Програми 
забезпечення умов діяльності депутатів Кіровоградської міської ради 
шостого скликання на 2012 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської 
міської ради від 26 січня 2012 року № 1142, згідно з додатком 1. 
 2. Внести зміни до Заходів з виконання Програми фінансового 
забезпечення відзначення визначних подій та нагородження відзнаками 
Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету в м. Кіровограді на 
2012 рік, затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 26 січня 
2012 року № 1150, та викласти їх в новій редакції згідно з додатком 2. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 
соціально-економічного розвитку.  
 
 
 Міський голова       О.Саінсус 
 
 
Рожко 24 35 69  
 

 



  Додаток 1 
до рішення Кіровоградської міської ради 
від  12  вересня  2012  року  
№ 1915 

   
 
 

Зменшити видатки по наступних заходах: 
      (грн.) 

Програма забезпечення умов діяльності депутатів  
Кіровоградської міської ради шостого скликання на 2012 рік 

 
 

1. Матеріально-технічне забезпечення  
1.2.  Видатки на придбання комп'ютерної та оргтехніки: 

     плазмовий телевізор 64" – 2 шт. (≈ 80000 грн.) 
     комп'ютер – 1 шт. (≈ 6000 грн.) 
     масштабатор – 1 шт. (≈ 10000 грн.) 
     кольоровий лазерний принтер – 1 шт. (≈ 3000 грн.) 

- 12200 

 
Збільшити видатки по наступних заходах: 

           (грн.) 
Програма фінансового забезпечення відзначення визначних  

подій та нагородження відзнаками Кіровоградської міської ради  
та виконавчого комітету в м. Кіровограді на 2012 рік 

 
4. Забезпечення виготовлення відзнак Кіровоградської міської 

ради та виконавчого комітету: 
- комплектів атрибутів відзнак виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради "За заслуги" І ступеня 

 
+ 12200 

 
 
 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                              Л.Єльчанінова
    

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  Додаток 2 
до рішення Кіровоградської міської ради 
від  12  вересня  2012  року  
№ 1915 

   
 
 

 
Заходи з виконання Програми фінансового забезпечення 

відзначення  визначних  подій  та  нагородження 
відзнаками  Кіровоградської  міської  ради  та  виконавчого  комітету   

в  м. Кіровограді на 2012 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 
відділ культури і туризму 
відповідні виконавчі 

органи 

протягом 
року 

 

- 

2. Організація нагородження 
відзнаками Кіровоградської 
міської ради та 
виконавчого комітету 
кращих працівників 
підприємств, установ, 
організацій, мешканців 
міста за трудові 
досягнення, заслуги                      
у забезпеченні соціально-
економічного розвитку 
міста 

відповідні виконавчі 
органи  

відділ кадрової роботи 

протягом 
року 

 

- 

3. Забезпечення оформлення 
міської Дошки пошани 

організаційний відділ  до  
Дня міста 

9000 

4. Забезпечення виготовлення 
відзнак Кіровоградської 
міської ради та виконавчого 
комітету: 

відділ кадрової роботи 
відділ бухгалтерського 

обліку 
 

протягом 
року 

 

 

 комплектів атрибутів 
Почесного громадянина 
міста Кіровограда 

  21700 

 



2 
 

1 2 3 4 5 
 Почесних грамот, Грамот 

Кіровоградської міської 
ради та виконавчого 
комітету, папок до них 

  15350 

 комплектів атрибутів 
відзнак виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради "За заслуги"                
І ступеня 

  38237 

 комплектів атрибутів 
відзнак виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради "За заслуги"              
ІІ ступеня 

  18356 

5. Придбання сувенірної 
продукції із символікою 
міста Кіровограда, іншої  

організаційний відділ  
відділ бухгалтерського 

обліку 

протягом 
року 

 

10000 

6. Виплата грошової 
винагороди до Почесної 
грамоти Кіровоградської 
міської ради та виконавчого 
комітету 
 

відділ бухгалтерського 
обліку 

 

протягом 
року 

 

18800 

 Всього   131443 
 

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради                                                              Л.Єльчанінова
    

 
 


