
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 

 
від  21 жовтня    2014 року                                                                                № 504 

 
 
Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради  
“Про виділення коштів на відшкодування 
додаткових витрат для  проведення  
поховання та поминального обіду” 
 
 

Керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України,           
підпунктом 1 п. “а” ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у 
зв'язку з трагічною загибеллю військовослужбовців під час проведення 
антитерористичної операції на території східних областей України виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 

 
 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про виділення 
коштів на відшкодування додаткових витрат для  проведення поховання та 
поминального обіду”, що додається. 
 
 2. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В. В. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тінькова  24 55 65 
 
 
 
 



 
    ПОГОДЖЕНО 

        Рішення виконавчого комітету 
        Кіровоградської міської ради 
        21 жовтня  2014 
        № 504 

                   Проект №  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від “______”__________ 2014 року                   № _____ 
 

Про виділення коштів на відшкодування  
додаткових витрат для  проведення поховання  
та проведення поминального обіду 
 

 Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтями 26, 34, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно                               
до пункту 3 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2014 рік, затверджених 
рішенням Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2755, у зв’язку з 
трагічною загибеллю військовослужбовців під час проведення антитерористичної 
операції на території східних областей України, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Виділити кошти у сумі 4 392,40 грн (чотири  тисячі триста дев'яносто дві 
гривні сорок копійок) на відшкодування додаткових витрат комунальному 
підприємству “Ритуальна служба - спецкомбінат комунально-побутового 
обслуговування” для поховання військовослужбовців Романова Федора 
Анатолійовича та Придатка Дмитра Миколайовича. 
 2. Виділити кошти у сумі 10 000,00 грн (десять тисяч гривень) на 
відшкодування витрат комунальному підприємству “Управління будинками 
Кіровоградської міської ради” для проведення поминального обіду за загиблими 
військовослужбовцями Романовим Федором Анатолійовичем та Придатком Дмитром 
Миколайовичем. 
 3. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради кошти у сумі   
14 392,40 грн (чотирнадцять тисяч триста дев'яносто дві гривні сорок копійок) 
перерахувати за призначенням за рахунок асигнувань, передбачених на поховання 
окремих категорій громадян міста, в тому числі військовослужбовців військових 
частин Кіровоградського гарнізону, які загинули під час виконання службових 
обов'язків, та загиблих військовослужбовців, поховання яких здійснюється в місті 
Кіровограді. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дригу В. В. 
 

Секретар міської ради                                                                  І. Марковський 
 



Тінькова  24 55 65 
 
 
 

 


