Проект № 3191
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від “_____” _________2019 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, операції Об’єднаних сил в східних
областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням
міської ради від 17 січня 2017 року № 759 (зі змінами), та у зв’язку зі смертю
учасника антитерористичної операції Горбенка Олександра Анатолійовича та з
трагічною загибеллю учасника операції Об’єднаних сил Тіхонова Павла
Борисовича, Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Виділити кошти у сумі 7 249,00 грн (сім тисяч двісті сорок дев’ять
гривень 00 копійок) на відшкодування додаткових витрат комунальному
підприємству “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунальнопобутового обслуговування” для поховання Горбенка Олександра
Анатолійовича та Тіхонова Павла Борисовича.
2. Виділити кошти у сумі 6 279,00 грн (шість тисяч двісті сімдесят
дев'ять гривень 00 копійок) на відшкодування витрат комунальному
підприємству “Управління будинками Міської ради міста Кропивницького” для
проведення поминального обіду за померлим учасником антитерористичної
операції Горбенком Олександром Анатолійовичем.
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3. Виділити кошти у сумі
6102,50 грн. (шість тисяч сто дві
гривні 50 копійок) на відшкодування витрат фізичній особі-підприємцю
Алексєєвій Т.М. для проведення поминального обіду за загиблим учасником
операції Об’єднаних сил Тіхоновим Павлом Борисовичем.
4. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
кошти у сумі 19 630,50 грн (дев’ятнадцять тисяч шістсот тридцять гривень
50 копійок) перерахувати за призначенням за рахунок асигнувань,
передбачених на відшкодування додаткових витрат на поховання загиблих
(померлих) учасників АТО, ООС, проведення поминальних обідів, придбання
квіткової продукції.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської ради 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

Олена Тінькова 24 36 58

А.РАЙКОВИЧ

