
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

від “______” __________   2017 року                                                                            №   ____

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради 
“Про внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760 “Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій 
населення міста на 2017-2019 роки”  

Керуючись ст.  46,  140,  146 Конституції  України,  підпунктом 1 п.  “а”
ст. 34  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради “Про внесення
змін  та  доповнень  до  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  760  “Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”,
що додається.

2. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського лови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                                     А. Райкович

Тінькова  24 36 58



ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
“____”  ___________ 2017 
№ _____

                                       Проект

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “______”______________2017 року                                          №____

Про внесення змін та доповнень
до рішення Кіровоградської 
міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760 “Про затвердження 
Програми соціального захисту 
та соціальної підтримки окремих 
категорій населення 
міста на 2017-2019 роки”  

Керуючись  ст.  46,  140,  146  Конституції  України,
підпунктом 1  п.  “а”  ст.  34  Закону України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни  у  рішення  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  760  “Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”, а
саме:

у  пункті  1  Заходів  щодо  реалізації  Програми  соціального  захисту  та
соціальної  підтримки  населення  міста  на  2017-2019  роки,  затверджених
рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  760,
(далі-  Заходи) замінити   цифри  “3150,0”  на  “4820,4”,  цифри  “2520,0”  на
“3360,0”та цифри “630,0” на  “1460,4”;

викласти  у новій редакції  підпункти 4,  7,  8  пункту 11Заходів  згідно з
додатком.

2. 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 Дзюби Н. Є.

Міський голова                                                                                     А. Райкович
Тінькова  24 36 58



Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради
“____”   _____________2017 
№ _____

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста  на 2017 - 2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконанн

я

Виконавці Фінансове забезпечення , тис. грн Результат
впровадження

2017 2018 2019

Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

11 Надання  фінансової
підтримки
громадським
організаціям  інвалідів
та ветеранів війни:

2017-2019

Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерсь
кого обліку

310,0 327,0 344,0 Забезпечення
виконання  законів
України  “Про  статус
ветеранів  війни,
гарантії їх соціального
захисту”,  “Про
об’єднання громадян”,
“Про  основи
соціальної
захищеності  інвалідів
в Україні”

Кропивницьке  міське
товариство
політичних  в'язнів  і
репресованих

10,0 10,5 11,0

Кропивницьке  міське
відділення
всеукраїнського
об'єднання ветеранів

12,0 12,7 13,4

Кропивницька міська 
організація інвалідів 
“Сила духу” 

12,0 12,7 13,4

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                      Ю. Вовк   
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