
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від  13 жовтня  2022  року                                                                                                 №  681 

Про внесення змін до рішень 

Кропивницької міської ради 

від 14 лютого 2020 року № 3118  

та від 25 листопада 2021 року № 946 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 52, 59                      

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України                    

„Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” 

Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України”,                         

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252                         

„Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану”, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В: 
Внести зміни до: 

1) рішення Кропивницької міської ради від 14 лютого 2020 року № 3118                        

„Про затвердження Програми з розвитку і управління персоналом в Міській раді 

міста Кропивницького на 2020-2022 роки”, а саме: 

у графах 8 та 14 пункту 5.2. Заходів з виконання Програми з розвитку                                 

і управління персоналом в Міській раді міста Кропивницького на 2020-2022 роки 

(далі - Заходи)  цифри „44 521” замінити цифрами  „31 590”, у графах 8 та 14 пункту 

„Всього” цифри „105 737” замінити цифрами „31 590”; 

           у графах 8 та 14 пункту 3.1. Заходів виключити цифри „33 390”;  

           у графах 8 та 14 пункту 5.1. Заходів виключити цифри „27 826”;  

          2) рішення Кропивницької міської ради від 25 листопада 2021 року № 946 

„Про затвердження Програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками 

Кропивницької міської ради та виконавчого комітету на 2022-2024 роки”                               

(зі змінами), а саме: 

          у графах 5 та 11 пункту 1.3. Заходів з виконання Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками Кропивницької міської ради та виконавчого 

комітету на 2022-2024 роки (далі - Заходи) цифри „50 000” замінити цифрами                        

„48 295”; 

          у графах 5 та 11 пункту 1.4. Заходів цифри „51 800” замінити цифрами                                                                                                        

„99 826”,     

          у графі 5 пункту „Всього” цифри „1 088 843” замінити цифрами „1 135 164”, 

у графі 11 -  цифри „1 038 843” замінити цифрами „1 085 164”. 

 

Секретар міської ради                                                                       Олег КОЛЮКА 

 
 

Світлана Громко 35 83 82 
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