
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 березня 2017 року                                                                          №   851

Про надання одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям міста

Відповідно до пункту 13 статті 26, частин 7, 8 статті 49 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону України “Про
статус депутатів місцевих рад”, на виконання рішень Кіровоградської міської
ради  від  23  вересня  2016  року  №  562  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської  міської  ради”,  від  02  листопада  2016  року  №  573  “Про
депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 10 листопада
2016 року № 589 “Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської
ради”,   від  08  грудня  2016  року  № 694  “Про  депутатські  запити  депутатів
Кіровоградської міської ради”, від 20 грудня 2016 року № 703 “Про депутатські
запити депутатів Кіровоградської міської ради”, від 17 січня 2017 року № 755
“Про депутатські запити депутатів Кіровоградської міської ради” та відповідно
до  рішення  комісії  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної
грошової допомоги мешканцям міста (протокол від 09 лютого 2017 року № 2),
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати одноразову адресну грошову допомогу 34 мешканцям міста, що
є важкохворими і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком
на загальну суму 214 850,00 грн (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят
гривень).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Кіровоградської  міської  ради
виплатити  одноразову адресну грошову допомогу 34 мешканцям міста,  що є
важкохворими і потребують значних коштів для лікування, згідно з додатком
на загальну суму 214 850,00 грн (двісті чотирнадцять тисяч вісімсот п'ятдесят
гривень) за  рахунок  коштів,  передбачених  у  міському  бюджеті  для  надання
грошової допомоги мешканцям міста.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
міської  ради з питань охорони здоров'я  та соціального захисту населення та
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                                        А. Райкович

Ахметова  24 55 65


