
 

                                                                                                                           

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 

від  “____ “ ___________  2018 року

 

 

Про виділення коштів на

відшкодування додаткових

витрат для проведення поховання
 

 

 

 Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтею

Закону України “Про місцеве самоврядування Україні”, відповідно                               

до пункту 2.6 Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки

учасників антитерористичної операції східних областях України та членів їх

сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста

Кропивницького від 17 січня 2017 року  759 (зі змінами), та зв язку                  

зі смертю військовослужбовця Федосенка Артура Володимировича, Міська

рада міста Кропивницького

 

 1. Виділити кошти сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири

гривні 20 копійок) на відшкодування витрат комунальному підприємству

“Ритуальна служба 

обслуговування” для поховання військовослужбов

Володимировича. 

 2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького

кошти у сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири гривні 20 копійок) 

перерахувати за призначенням за рахунок асигнувань, передбачених на

поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних

обідів, придбання квіткової продукції

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

                                                             

 

УКРАЇНА 

                                                                                                                           

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

___________  2018 року                                     
 

Про виділення коштів на 

відшкодування додаткових 

витрат для проведення поховання 

Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтею

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно                               

до пункту 2.6 Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки

учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх

2019 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста

Кропивницького від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), та зв язку                  

військовослужбовця Федосенка Артура Володимировича, Міська

рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А: 

 

Виділити кошти у сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири

гривні 20 копійок) на відшкодування витрат комунальному підприємству

Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально

обслуговування” для поховання військовослужбовця Федосенка Артура

2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького

кошти сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири гривні 20 копійок) 

перерахувати за призначенням за рахунок асигнувань, передбачених на

ня загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних

обідів, придбання квіткової продукції. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

                                                             ПРОЕКТ №2070 

                                                                                                                              

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

                                   №  ______ 

Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтею 26   

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно                               

до пункту 2.6 Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 

учасників антитерористичної операції східних областях України та членів їх 

2019 роки, затвердженої рішенням Міської ради міста 

Кропивницького від 17 січня 2017 року  759 (зі змінами), та у зв’язку                  

військовослужбовця Федосенка Артура Володимировича, Міська 

Виділити кошти сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири 

гривні 20 копійок) на відшкодування витрат комунальному підприємству 

спеціалізований комбінат комунально-побутового 

ця Федосенка Артура 

2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького 

кошти сумі 10 024,20 грн (десять тисяч двадцять чотири гривні 20 копійок) 

перерахувати за призначенням за рахунок асигнувань, передбачених на 

ня загиблих (померлих) учасників АТО, проведення поминальних 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
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Міської ради міста Кропивницького з питань охорони здоров’я, освіти, 

культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є. 

 

 

 

Міський голова                    А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гаращенко 24 36 58 



                                                                                   ПРОЕКТ  2070
                                                                                     Доопрацьовано  30.08.2018

УКРАЇНА
                                                                                                                             

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “____ “ ___________  2018 року                                    №  ______

Про виділення коштів на 
відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання

Керуючись  статтями  140,  142,  143  Конституції  України,  статтею 26
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно
до  пункту  2.6 Заходів  щодо  реалізації  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), та у зв’язку
зі смертю військовослужбовців Федосенка Артура Володимировича  та
Ярового Михайла Михайловича, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1. Виділити кошти у сумі 14 398,70 грн (чотирнадцять тисяч  триста
дев'яносто вісім гривень 70 копійок) на відшкодування витрат комунальному
підприємству  “Ритуальна  служба  -  спеціалізований  комбінат  комунально-
побутового  обслуговування” для  поховання військовослужбовців Федосенка
Артура Володимировича та Ярового Михайла Михайловича.

2. Виділити кошти у сумі 3  750,00 грн (три тисячі  сімсот п'ятдесят
гривень)  на  відшкодування  витрат  комунальному  підприємству
“Управління  будинками  Кіровоградської  міської  ради”  для  проведення
поминального обіду за загиблим військовослужбовцем Яровим Михайлом
Михайловичем.

3. Відділу  бухгалтерського  обліку Міської ради   міста  Кропивницького
кошти у   сумі   18148,70  грн (вісімнадцять   тисяч сто  сорок  вісім гривень
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70  копійок) перерахувати  за  призначенням  за  рахунок   асигнувань,
передбачених  на поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення
поминальних обідів, придбання квіткової продукції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров’я,  освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова           А. Райкович

Гаращенко 24 36 58



                                                         

                                                                     ПРОЕКТ  2070
                                                                                     Доопрацьовано  03.09.2018

УКРАЇНА
                                                                                                                             

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “____ “ ___________  2018 року                                    №  ______

Про виділення коштів на 
відшкодування додаткових 
витрат для проведення поховання

Керуючись  статтями  140,  142,  143  Конституції  України,  статтею 26
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно
до  пункту  2.6 Заходів  щодо  реалізації  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради
міста Кропивницького від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), та у зв’язку
зі смертю військовослужбовців Федосенка Артура Володимировича та Ярового
Михайла Михайловича, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Виділити  кошти  у  сумі 13  912,70 грн  (тринадцять тисяч  дев'ятсот
дванадцять гривень 70 копійок)  на  відшкодування  витрат  комунальному
підприємству  “Ритуальна  служба  -  спеціалізований  комбінат  комунально-
побутового  обслуговування” для  поховання військовослужбовців Федосенка
Артура Володимировича та Ярового Михайла Михайловича.

2.  Виділити  кошти  у  сумі  3  750,00  грн  (три  тисячі  сімсот  п'ятдесят
гривень)  на  відшкодування  витрат  комунальному  підприємству  “Управління
будинками Кіровоградської міської ради” для проведення поминального обіду
за загиблим військовослужбовцем Яровим Михайлом Михайловичем.
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3. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради   міста  Кропивницького
кошти у сумі  17 662,70 грн (сімнадцять тисяч  шістсот шістдесят дві  гривні
70 копійок) перерахувати за призначенням за рахунок  асигнувань,
передбачених на поховання загиблих (померлих) учасників АТО, проведення
поминальних обідів, придбання квіткової продукції.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров’я,  освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова           А. Райкович

Гаращенко 24 36 58


