
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  „23”  серпня  2016  року                                                                       № 452 
 
 
 
 

Про погодження проекту рішення  
Кіровоградської міської ради “Про  
присвоєння звання “Почесний  
громадянин міста” 
 

Керуючись статтями 52, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування                 
в Україні”, статтями 3, 21 Регламенту роботи Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                              
від 29 березня 2016 року № 183, Положенням про присвоєння звання “Почесний 
громадянин міста Кіровограда”, затвердженого рішенням Кіровоградської 
міської ради від 06 березня 1998 року № 130, враховуючи протокол комісії з 
питань почесних звань та нагород виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 22 липня 2016 року № 4, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради 

 
В И Р І Ш И В: 

 
1. Затвердити рішення комісії з питань почесних звань та нагород 

виконавчого комітету Кіровоградської міської ради про внесення на розгляд 
Кіровоградської міської ради для присвоєння звання “Почесний громадянин 
міста” кандидатури Фільштейна Леоніда Михайловича, доктора економічних 
наук, професора кафедри „Економіка праці та менеджмент” Кіровоградського 
національного технічного університету.  

2. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про 
присвоєння звання “Почесний громадянин міста”, що додається. 

3. Відділу кадрової роботи Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 
 
 
 
Міський голова                 А.  Райкович  

 
 

 
 

 
Бойко 24 35 69 
 



                                 ПОГОДЖЕНО 
Рішення виконавчого комітету 

       Кіровоградської міської ради  
       “23” серпня 2016 
       № 452 
         
                                                                         Проект   

 
У К Р А Ї Н А 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

від "___"_____________ 2016  року                                                         №____ 
 
Про присвоєння звання  
“Почесний громадянин міста” 
 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування                     
в Україні”, статтями 3, 21 Регламенту роботи Кіровоградської міської ради 
сьомого скликання, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                              
від 29 березня 2016 року № 183,  пунктом 7 Положення про присвоєння звання 
“Почесний громадянин міста”, затвердженого рішенням Кіровоградської міської 
ради від 06 березня 1998 року № 130, за видатні заслуги перед територіальною 
громадою, вагомий особистий внесок у розвиток вищої освіти і науки України,  
формування інтелектуального потенціалу молоді, підготовку високо-
кваліфікованих спеціалістів для регіону, активну громадську позицію та з 
нагоди  Дня міста, міська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Присвоїти звання “Почесний громадянин міста” Фільштейну Леоніду 
Михайловичу, доктору економічних наук, професору кафедри „Економіка праці 
та менеджмент” Кіровоградського національного технічного університету. 

2. Вручення атрибутів звання “Почесний громадянин міста” провести в 
урочистій обстановці при святкуванні Дня міста. 

3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 06 березня 
1998 року № 130 „Про присвоєння звання „Почесний громадянин міста 
Кіровограда” (зі змінами), а саме в тексті рішення та Положення про присвоєння 
звання “Почесний громадянин міста Кіровограда” виключити слова 
„Кіровограда”. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань 
діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення 
нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації, 
регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної 
діяльності. 
 
 

Міський голова                   А. Райкович 


