ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 18.10.2012р. № 2593
м. Вінниця
Про відзначення Дня створення
військової частини 3028
внутрішніх військ МВС України
Враховуючи подання військової частини 3028 ВВ МВС України про
нагородження військовослужбовців частини за сумлінне ставлення до виконання
службових обов’язків, високу професійну майстерність, виявлені при цьому високий
професіоналізм, ініціативу і наполегливість та з нагоди відзначення річниці створення
військової частини 3028 ВВ МВС України, керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:
1.
Нагородити особовий склад військової частини 3028 ВВ МВС України
Почесною грамотою Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та цінним
подарунком (підписка періодичних видань на 2013 рік в сумі 3001,00 грн.).
2.
Нагородити кращих військовослужбовців військової частини 3028 ВВ МВС
України Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого комітету та грошовими
преміями у розмірі 471,00 грн. кожного, згідно з додатком 1.
3.
Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради та її
виконкому підготувати Почесну грамоту та Грамоти Вінницької міської ради та її
виконавчого комітету для вручення.
4.
Затвердити кошторис витрат згідно з додатком 2.
5.
Департаменту фінансів міської ради видатки в сумі 5460,00 грн.
профінансувати за рахунок коштів, передбачених в міському бюджеті на 2012 рік на
вшанування громадян і трудових колективів підприємств, установ, організацій та
нагородження їх відзнаками міського рівня і преміювання за значний внесок у
розвиток міста, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого
покоління, миротворчу, благодійну діяльність (згідно з Програмою розвитку культури
і мистецтва м. Вінниці на 2011–2015 роки).
Кошти перерахувати виконкому міської ради.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови В.Слишинського.

Міський голова

В.Гройсман

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
від 18.10.2012р. № 2593

СПИСОК
кращих військовослужбовців військової частини 3028 ВВ МВС України
для нагородження Грамотами Вінницької міської ради та її виконавчого
комітету та грошовими преміями
№
з/п
1
2
3
4
5

Військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, посада
Старший прапорщик Коврига Ігор Васильович - старший інструктор
–командир машини взводу БТР РСП (м)
Прапорщик Болюх Микола Анатолійович - старший інструкторкомандир відділення 1ШВ 2РСП
Прапорщик Дидик Михайло Володимирович - старший інструктор –
заступник командира взводу (ВВП) 3 РСП
Старшина військової служби за контрактом Грипечук Віктор
Петрович -старший інструктор 1 ШВ 4 РСП
Сержант військової служби за контрактом Броварник Володимир
Михайлович - технік-радіотелеграфіст РБМТЗ
Всього:

Керуючий справами виконкому

Сума
(грн.)
471,00
471,00
471,00
471,00
471,00
2355,00

С.Чорнолуцький

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
від 18.10.2012р. № 2593

КОШТОРИС
витрат на відзначення Дня створення військової частини 3028
внутрішніх військ МВС України
№
з/п
1
2
3

4

Найменування видатків
Грошові премії
(5 чол. по 471,00 грн.)
в т. ч. податок з доходів фізичних осіб
Касове обслуговування
Квіткова продукція
Придбання
цінного
подарунку
(підписка періодичних видань на 2013
рік) в т.ч.:
-вартість передплати
-вартість
послуги
з
приймання
передплати
Всього:

Керуючий справами виконкому

КЕКВ

Сума (грн.)
2355,00

1343
1134
1131

355,00
4,00
100,00

1131

2967,00

1134

34,00
5460,00

С.Чорнолуцький

Департамент правової політики та якості міської ради
Романенко Юлія Володимирівна
Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового, соціального
забезпечення та експертиз

