
УКРАЇНА

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

___________                         Мирноград         № ____________

Про затвердження квоти 
та розміру винагороди
відзнаками Мирноградської міської ради
та її виконавчого комітету 

З метою заохочення і стимулювання громадян, працівників підприємств, організацій,
установ міста, громадських об’єднань громадян, органів самоорганізації населення, а також
окремих  громадян,  які  досягли  високого  професіоналізму,  значних  успіхів  у  виробничій,
науковій, державній, громадській, творчій, політичній і інших сферах діяльності, здійснили
вагомий внесок у економічний і соціальний розвиток міста, рішення Мирноградської міської
ради  від  23.08.2017  №  VII/35-1  «Про затвердження Статуту територіальної громадиПро  затвердження  Статуту  територіальної  громади
м.Мирноград  Донецької  облсті  у  новій  редакції»,  керуючись  ст.26  Закону  України  «Про затвердження Статуту територіальної громадиПро
місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити квоту по нагородженню  відзнаками Мирноградської міської ради та її
виконавчого комітету на рік:

Почесна грамота Мирноградської міської ради не більше 85 шт.;
Почесна грамота Виконавчого комітету Мирноградської міської ради не більше 85 шт.;
Подяка Мирноградської міської ради не більше 200 шт.
2. Керівникам  підприємств,  організацій,  установ  міста  під  час  формування  пакету

документів  дотримуватись  рівних  прав  працівників щодо  нагородження   відзнаками
Мирноградської  міської  ради та її  виконавчого комітету.  Особи (колективи)  можуть бути
представлені  до  нагородження  не  раніше,  ніж  через  три  роки  після  дати  останнього
відзначення відзнаками Мирноградської міської ради та її виконавчого комітету.

3. Особам (трудовим колективам),  нагородженим  відзнаками Мирноградської міської
ради та її виконавчого комітету виплачується винагорода:

за  вручення  Почесної  грамоти  Мирноградської  міської  ради  в  розмірі  –  500  грн.
кожному;

за вручення  Почесної грамоти Виконавчого комітету Мирноградської міської ради  в
розмірі – 300 грн. кожному.



4. Господарчо-фінансовому відділу Виконавчого комітету Мирноградської міської ради
(Мусієнко) забезпечувати своєчасну виплату грошової винагороди.

5. Фінансовому управлінню Мирноградської міської ради (Сущенко):
1) вирішити питання фінансування виплати грошової винагороди до Почесної грамоти

Мирноградської міської ради та до Почесної грамоти Виконавчого комітету Мирноградської
міської ради з 01 серпня 2020 року.

2)  щорічно  передбачати  в  міському  бюджеті  асигнування на  виплату  грошової
винагороди  до  Почесної  грамоти  Мирноградської  міської  ради  та  до  Почесної  грамоти
Виконавчого комітету Мирноградської міської ради.

6. Це рішення набуває чинності з 01 серпня 2020 року.
7.  Визнати  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  Димитровської  міської  ради

від  22.12.2010  № VI/4-16  «Про затвердження Статуту територіальної громадиО  внесении  изменений  в  решение  городского  совета
от 05.03.2008 № V/28-11».

8.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань
правового  захисту  населення,  законності,  правопорядку,  свободи  слова   та  депутатської
етики (Шайдулліна) та постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку міста, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Жук).

Міський голова                                                                                          Олександр БРИКАЛОВ
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