
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я    
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

від 13 листопада 2014  року             № 522 
 
 

Про передплату періодичних 
видань на перше півріччя 2015 року 
 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 40, 52 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою інформаційного 
забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Провести передплату періодичних видань на перше півріччя           
2015 року для виконавчих органів Кіровоградської міської ради на суму            
9924,86 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять чотири гривні 86 копійок) 
згідно з додатком. 
 2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради для 
проведення передплати періодичних видань перерахувати кошти на суму             
9924, 86 грн. (дев'ять тисяч дев'ятсот двадцять чотири гривні 86 копійок), а 
також за прийом передплати – 56,10 грн. (п'ятдесят шість гривень 10 копійок) 
за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті на 
2015 рік. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
Кіровоградської міської ради Марковського І.І. 
 
 
 
Секретар міської ради                     І.Марковський 
 
 
 
 
 
Резніченко 22 69 48 
 
 
 
 



                   Додаток  
                                                                                до рішення виконкому  
                                                                                Кіровоградської міської ради 

        13 листопада 2014 р.  
                        № 522 
  
 

ПЕРЕЛІК 
періодичних видань, які передплачуються для виконавчих органів та 

посадових осіб Кіровоградської міської ради на перше півріччя 
2015 року 

 
Секретар міської ради Марковський І.І. 

  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн. 
  
 “21-й канал”                42,66 грн.  
 “Кіровоградська правда”                     38,70 грн.  
 “Народне слово”                       68,46 грн.  
 “Украина-Центр”                       42,06 грн.  

на суму: 249,06 грн.  
  

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Васильченко С.С. 

 
 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”             57,18 грн.  
“Урядовий кур’єр”                                                                               228,00 грн 
 “21-й канал”                42,66 грн.  
 “Кіровоградська правда”                     38,70 грн.  
 “Народне слово”                       68,46 грн.  
 “Украина-Центр”                       42,06 грн.
    

на суму:477,06 грн. 
  

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійник О.О. 

    
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“21-й канал”                          42,66 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Украина-Центр”                42,06 грн.  
“Урядовий кур’єр”               228,00 грн.  

на суму: 438,36 грн. 
 
 



 
 

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Дрига В.В. 

 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“21-й канал”                          42,66 грн.  
“Кіровоградська правда”                     38,70 грн.  
“Народне слово”                       68,46 грн.  
“Украина-Центр”                       42,06 грн.  

на суму: 249,06грн. 
 

Юридичне управління (Смаглюк М.О.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
Збірник “Бюлетень законодавства і юридичної   
практики України”               378,60 грн.  
Рішення Верховного суду України      49.85 грн. 
Місцеве самоврядування       359.64 грн. 
“Урядовий кур’єр”        228,00 грн. 

на суму: 1073,27 грн. 
  

Відділ по роботі зі зверненнями громадян (Пономарьова О. М.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  

на суму: 57,18 грн. 
  

Організаційний відділ (Разуменко О.Л.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“Календар знаменних і пам’ятних дат”            33,20 грн.  

на суму: 90,38 грн. 
  

Відділ ведення обліку житла (Пількін В.А.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  

на суму: 57,18 грн. 
  

Загальний відділ (Брюм О.М.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  

на суму: 57,18 грн. 
 

Управління апарату міської ради (Масло Л.Я.) 
  



  Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18  грн.  
 “21-й канал”                42,66 грн.  
“Кіровоградська правда”             38,70 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Украина-Центр”                        42,06 грн.  
“Урядовий кур’єр”                     228,00 грн.  
“Голос України”          96, 00 грн. 

на суму: 573,06 грн. 
 

Помічник міського голови 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  

на суму: 57,18 грн. 
  

Відділ з питань внутрішньої політики (Грищенко Н.А.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18грн.  
“Дзеркало тижня”               178,38 грн.  
“21-й канал”                          42,66 грн.  
“Кіровоградська правда”             38,70 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Украина-Центр”                42,06 грн.  

на суму: 427,44 грн. 
  

Відділ по роботі із засобами масової інформації  (Якунін С.В.) 
 

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“21-й канал”                          42,66 грн.  
“Дзеркало тижня”               178,38 грн.  
“Діалог”                   32,40 грн.  
“Кіровоградська правда”             38,70 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Нова газета”                39,66 грн.  
 “Украина-Центр”                        42,06 грн.  

на суму: 499,50 грн. 
  

Відділ соціальної підтримки населення (Вовк Ю.М.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн. 

“Пенсійний кур’єр”              49,86 грн. 
“Соціальний захист”              135,60 грн.            

на суму: 242,64 грн. 
 

Відділ кадрової роботи (Балакірєва С.М.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  



“Держслужбовець”                                                                               299,88 грн. 
“Довідник кадровика”              1087,34 
грн.  
“Кадровик України”        884,10 грн. 

на суму:  2328,50 грн. 
 

Контрольна служба (Пільчик Т.С.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“Баланс-Бюджет”                834,00 грн.  
“Фінансовий контроль”                  323,09 грн.   

на суму: 1214,27 грн. 
  

Архівний відділ (Фурманов І.О.) 
  
 Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  

на суму: 57,18 грн. 
  

Відділ бухгалтерського обліку (Господарикова О.П.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“Все про бухгалтерський облік”           1299,00 
грн.  
“Праця і зарплата”               177,60 грн.  

на суму: 1533,78 грн. 
 

 Сектор інформаційного та комп’ютерного забезпечення (Бабаєва О.В.) 
 

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“Компьютери, сети, программирование”                                         185,40 грн. 

на суму : 242,58 грн. 
  

  
 

 
Всього на суму:  9924,86 грн.  
  
 
Начальник відділу по роботі із  
засобами масової інформації                                                       С. Якунін 


