
                    Додаток  
                                                                                до рішення виконкому  
                                                                                Кіровоградської міської ради 

        2 червня 2015  
                         № 284 
  

ПЕРЕЛІК 
періодичних видань, які передплачуються для виконавчих органів та 
посадових осіб Кіровоградської міської ради на друге півріччя 

2015 року 
 

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

на суму: 263, 46 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”                57, 06 грн.  
 “Кіровоградська правда”                     38,70 грн.  
 “Народне слово”                       68,46 грн.  
 “Украина-Центр”                       42,06 грн. 
   

на суму:491, 46 грн. 
  

Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Литвин Г.М. 

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

на суму: 491, 46 грн. 
 
 
 



Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Колодяжний С. О. 

 
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“Кіровоградська правда”                     38,70 грн.  
“Народне слово”                       68,46 грн.  
 

на суму: 164, 34 грн. 
 

Юридичне управління (Смаглюк М.О.) 
  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
Збірник “Бюлетень законодавства і юридичної   
практики України”               408,60 грн.  
Рішення Верховного суду України      49.85 грн. 
Місцеве самоврядування       359.64 грн. 
“Голос України”                  270,00 грн. 

на суму: 1145,27 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”                57, 06 грн.  
“Кіровоградська правда”             38,70 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Украина-Центр”                        42,06 грн.  
“Урядовий кур’єр”                     228,00 грн.  
“Голос України”          270, 00 грн. 

на суму: 761, 46 грн. 
 

Помічник міського голови 
 

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
на суму: 57,18 грн. 

  
Відділ з питань внутрішньої політики (Запорожан С. В.) 

  
Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18грн.  
“Дзеркало тижня”               180,54 грн.  
“21-й канал”                          57, 06 грн.  
“Кіровоградська правда”             38,70 грн.  
“Народне слово”                68,46 грн.  
“Украина-Центр”                42,06 грн.  
“День”           132, 00 грн. 

на суму: 576, 00 грн. 
  

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

Вісник Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”    57,18 грн.  
“21-й канал”                          57, 06 грн.  
“Дзеркало тижня”               180, 54 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: 516, 06 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”                     1250, 00 грн.  
“Кадровик України”               1016,10 грн. 

на суму:  2623,16 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  
  
 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”                   1776,00 грн.  
“Праця і зарплата”                       177,60 грн.  

на суму: 2010,78 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:  11 119, 22 грн.  
  
 
Начальник відділу по роботі із  
засобами масової інформації                                                       С. Якунін 


