
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  11 липня 2017 року                                                                            №  1025

Про надання одноразової адресної грошової 
допомоги мешканцям міста

Відповідно до пункту 13 частини 1 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 20 червня 2017 року № 973 “Про депутатські запити депутатів
Кіровоградської міської ради”, від 27 червня 2017 року № 979 “Про депутатські
запити депутатів Кіровоградської міської ради”, відповідно до рішення комісії з
розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста (протокол від 07 липня 2017 року № 6) та пропозиції депутата
Кіровоградської  міської  ради  Краснокутського  О.  В., Кіровоградська  міська
рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати  одноразову адресну грошову допомогу 115 мешканцям міста,
що  є  важкохворими  і  потребують  значних  коштів  для  лікування  та  на
ліквідацію наслідків пожежі, згідно з додатком на загальну суму 522 750,00 грн
(п'ятсот двадцять дві тисячі сімсот п'ятдесят гривень).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Кіровоградської  міської  ради
виплатити  одноразову адресну грошову допомогу 115 мешканцям міста, що є
важкохворими і  потребують  значних  коштів  для  лікування  та  на  ліквідацію
наслідків пожежі, згідно з додатком на загальну суму 522 750,00 грн (п'ятсот
двадцять дві тисячі сімсот 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, освіти, культури, молоді і спорту та
соціальної  політики та  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                                        А. Райкович

Ахметова  24 55 65
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