
УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА

ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  10 жовтня  2017 року                                                        №    1143

Про внесення змін 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  статтями  46,  140,  146  Конституції  України,
підпунктом  1  пункту  “а”  статті  34  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести зміни 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”, а
саме:

у  пункті  1  Заходів  щодо  реалізації  Програми  соціального  захисту  та
соціальної підтримки окремих категорій населення  міста на 2017-2019 роки,
затверджених рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року
№ 760, (далі - Заходи) замінити  цифри “3150,0” на “5345,4”, цифри “2520,0”
на “3780,0” та цифри “630,0” на  “1565,4”;

викласти у новій редакції пункт 11 Заходів 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
10 жовтня 2017 року
№ 1143

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста  на 2017 - 2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

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

300,0 327,0 344,0 Забезпечення  виконання
законів  України  “Про
статус  ветеранів  війни,
гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про
об’єднання  громадян”,
“Про  основи  соціальної
захищеності  інвалідів  в
Україні”

Міська  організація
ветеранів України

130,0 137,1 144,2

Міська  організація
ветеранів
фізкультури,  спорту  і
війни

15,0 15,8 16,6

Міська  громадська
організація  “Союз
Чорнобиль України”

15,0 26,4 27,8

Міська  організація
Української  Спілки
ветеранів
Афганістану

29,0 30,6 32,2



                                                                                                                               2                                                                                                  Продовження таблиці

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кропивницьке  міське
товариство
політв'язнів  та
репресованих

10,0 10,5 11,0

Спілка  учасників
бойових  дій  і
ветеранів  військової
служби міста

20,0 21,1 22,2

Товариство  інвалідів
Великої  Вітчизняної
та інших війн міста

12,0 12,7 13,4

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

Міська  громадська
організація  “Спілка
незрячих
Кіровоградського
УВП УТОС“

15,0 15,8 16,6

Кіровоградська міська
організація
захисників  Вітчизни
“Бойове братство”

30,0 31,6 33,2

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                 Ю. Вовк          



УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 17 січня 2017 року № 760

Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій
населення міста на 2017-2019 роки

Керуючись  статтями  140,  142,  143  Конституції  України,  статтею  26
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  Кіровоградська
міська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити  Програму  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, що додається.

2.  Включити  Програму  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки  до  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  міста  Кіровограда  на  2015  рік  та
основних напрямів розвитку на 2016-2017 роки.

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

Вовк 24 55 65



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської 
міської ради
17 січня  2017 року
№ 760

ПРОГРАМА
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста на 2017-2019 роки

Кропивницький – 2017



І. Вступ (законодавча та нормативна база)

В  основу  розроблення  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки  (далі  -
Програма)  покладений системний аналіз  законодавства  України, що формує
соціальну  політику  в  державі,  а  також досвід  роботи  виконавчих  органів  і
закладів  соціального  захисту  міста,  що  був  отриманий  у  процесі  реалізації
попередніх міських програм.

Програму  на  2017-2019  роки  розроблено  на  підставі  законів  України
“Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  “Про  соціальні  послуги”,  “Про
статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”,  “Про  основи
соціальної  захищеності  інвалідів  в  Україні”,  “Про  увічнення  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років”.

При розробленні даної Програми використані рішення Кіровоградської
міської  ради  щодо  надання  додаткових  соціальних  гарантій  окремим
категоріям громадян, пропозиції виконавчих органів міської ради, громадських
організацій ветеранів війни та інвалідів міста. 

ІІ. Характеристика стану соціального захисту 
та соціальної підтримки окремих категорій 

населення міста у 2016 році

У  місті  реалізацією  соціальних  гарантій  та  соціального  захисту
вразливих верств населення займаються відділ соціальної підтримки населення
Кіровоградської  міської  ради,  управління  соціального  захисту  населення
Ленінської  районної  у  м.  Кіровограді  ради,  управління  соціального  захисту
населення  Фортечної  районної  у  м.  Кропивницькому  ради,  територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Ленінського
району м. Кіровограда та територіальний центр соціального обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Фортечного  району  м.  Кропивницького,
управління  Пенсійного  фонду  України  в  м.  Кіровограді,  Кіровоградський
міськрайонний  центр  зайнятості,  виконавчі  органи  Кіровоградської  міської
ради.

З метою часткового вирішення проблем мешканців міста, які  опинилися
в складній життєвій ситуації, при виконавчому комітеті міської ради створено
комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  адресної  грошової
допомоги мешканцям міста. 

У  2016  році  проведено  14 засідань  комісії  з  розгляду  питань  щодо
надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста.  На
засіданнях  розглянуто  893  заяви  громадян,  93  депутатських  звернення  та
530  депутатських  запитів,  погоджено  надати  допомогу  1451  громадянину,
перенесено розгляд 13 заяв, відмовлено в наданні допомоги 52 громадянам. 

Станом  на  01  січня  2017 року  прийнято  7 рішень  міської  ради
щодо надання  матеріальної  допомоги 510 громадянам  на суму 2263,3 тис. грн
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та 5 рішень  виконавчого  комітету міської ради щодо надання матеріальної
допомоги 941 особам на суму 770,7 тис. грн. 

У  2016  році  на  виплату  пансіонів  17  Почесним  громадянам  міста
використано 142,8 тис. грн.

У  2016  році  грошові  виплати  та  відшкодування  витрат  на  поховання
окремих категорій громадян міста склали 7,0 тис. грн.

Відповідно до рішень виконавчого комітету міської ради 7 громадянам
міста, яким виповнилося 100 і більше років, а саме: Григор'євій Ганні Петрівні,
Четвертак  Пелагеї  Федосіївні,  Сірінчук  Марині  Матвіївні,  Волчеку  Антону
Філатовичу,  Вовненко  Євдокії  Сидорівні,  Звончуку  Матвію  Арефійовичу,
Горбаренко  Фросині  Тихонівні надана  грошова  допомога  з  нагоди  дня
народження та Міжнародного дня людей похилого віку у сумі 14,0 тис. грн та
вручені цінні подарунки.

З  нагоди  Міжнародного  дня  глухих  надана  грошова  допомога
20 громадянам міста на загальну суму 20,0 тис. грн.

До  Міжнародного  дня  інвалідів  вручено  матеріальну  допомогу
80 громадянам у розмірі 500,00 грн кожному на загальну суму 40,0 тис. грн.

З  метою  проведення  міських  заходів,  пов’язаних  з  30-ю  річницею
Чорнобильської катастрофи, надана грошова допомога  193 вдовам померлих
ліквідаторів  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  та  17  ліквідаторам
наслідків  аварії  на Чорнобильській  АЕС І  категорії  1  групи інвалідності  на
загальну  суму  210,0  тис.  грн.  Учасникам  ліквідації  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  вручено пам'ятну  медаль  “30-річчя  Чорнобиля”  та
посвідчення до неї. 

З  01  січня  2016  року  звільнено  на  50  % від  оплати  за  користування
житлово-комунальними послугами 114 інвалідів 1 і 2 груп по зору та 5 сімей
військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків в
Республіці  Афганістан.  На  зазначені  цілі  станом  на  01  січня  2017  року
Головним  управлінням  житлово-комунального  господарства  міської  ради
відшкодовано підприємствам – надавачам житлово-комунальних послуг кошти
у сумі 161,5 тис. грн. 

Також  у  2016  році  звільнено  на  50  %  від  абонентської  плати  за
користування  телефонами  152  інваліда  1  і  2  груп  по  зору.  Управлінням
розвитку транспорту та зв’язку станом на 01 січня 2017 року відшкодовано
кошти у сумі 35,0 тис. грн.

З метою виконання законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», «Про об'єднання громадян», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» надано фінансову підтримку 11 громадським
організаціям  інвалідів  та  ветеранів  на  суму  255,0  тис.  грн.  Станом
на 01 січня 2017 року профінансовано кошти у сумі 255,0 тис. грн. 

У 2016 році на надання грошової допомоги до свят ветеранам війни та
праці  передбачено  кошти  на  загальну  суму  299,5  тис.  грн.  Станом  на
01  січня  2017  року  профінансовано  кошти з  міського  бюджету  на  надання
грошової допомоги 344 ветеранам на загальну суму 297,5 тис. грн.
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З  нагоди  Дня  вшанування  учасників  бойових  дій  на  території  інших

держав вручено матеріальну допомогу 75 учасникам бойових дій на території
інших  держав  (по  1,0 тис.  грн кожному)  на  загальну  суму  75,0 тис.  грн  та
6 сім’ям загиблих в Республіці Афганістан (по 1,0 тис. грн кожній) на загальну
суму 6,0 тис. грн. 

До 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі 150  ветеранам війни
надано грошову допомогу на загальну суму 150,0 тис. грн.  

Також  надано  грошову  допомогу  з  нагоди  Дня  партизанської  слави
14 партизанам-підпільникам  на загальну суму 14,0 тис. грн. 

До Дня ветерана грошову допомогу вручено 93 ветеранам війни та праці
на загальну суму 46,5 тис. грн.

З  нагоди  73-ї  річниці  визволення  м.  Кіровограда  від  фашистських
загарбників  грошову  допомогу  профінансовано  для  вручення  6  ветеранам
війни  –  визволителям  м.  Кіровограда  у  розмірі  1,0  тис.  грн  кожному  на
загальну суму 6,0 тис. грн.

ІІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є реалізація державної політики у сфері соціального
захисту громадян, які проживають на території міста.

У роботі над Програмою, у першу чергу, враховуються такі обставини:
1.  Реально  сформовані  соціально  –  економічні  умови,  через  які  все

більша кількість мешканців міста знаходиться за межею бідності.
2.  Необхідність  збереження  пріоритетних  напрямків  соціальної

підтримки  населення,  що  дозволить  реально  підтримати  життєздатність
найбільш соціально вразливих категорій населення.

До цих напрямків належать:
надання соціальної допомоги та підтримки малозабезпеченим верствам

населення, зокрема: з числа пенсіонерів, інвалідів, сімей з дітьми, громадянам,
які  опинилися  в  екстремальній  ситуації  у  зв’язку  із  тривалою  і  важкою
хворобою, пожежею, катастрофою та інше;

підтримка громадських організацій ветеранів та інвалідів;
надання  місцевої  пільги  окремим  категоріям  громадян за  житлово  –

комунальні послуги та послуги зв’язку.
Основними завданнями Програми є:
вирішення  питань  надання  додаткових  соціальних  гарантій  і  адресної

допомоги  інвалідам,  ветеранам  війни  та  праці,  сім’ям  загиблих  воїнів-
інтернаціоналістів,  вдовам  померлих  чорнобильців,  багатодітним  та
малозабезпеченим сім’ям;

активізація  роботи  з  громадськими  організаціями  для  вирішення
найбільш актуальних соціальних питань;

задоволення законних прав та інтересів громадян з питань соціального
захисту в органах виконавчої влади;

здійснення аналізу соціальних потреб населення.
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IV. Заходи по забезпеченню виконання Програми

Реалізація  Програми проводиться  шляхом фінансування  відповідно  до
чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету згідно з заходами,
що додаються.

V. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація  Програми  дасть   можливість  поліпшити  стан  захищеності
окремих верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб
похилого віку.  

VІ. Система контролю та звітності щодо виконання Програми

Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів
щодо  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій
населення міста.

Виконавцями Програми є:
відділ соціальної підтримки населення;
відділ бухгалтерського обліку;
управління розвитку транспорту та зв’язку;
Головне управління житлово-комунального господарства.
Основними напрямками контролю за виконанням Програми є:
щоквартальна звітність виконавчих органів міської ради, яка надається

до відділу соціальної підтримки населення; 
здійснення  аналізу  ходу  виконання  Програми  відділом  соціальної

підтримки населення та інформування з цього питання управління економіки.

Начальник  відділу соціальної
підтримки населення                                                                                   Ю. Вовк



                                                                                                   Додаток 
                                                                                                                                                                   до Програми соціального захисту 
                                                                                                                                                                   та соціальної підтримки окремих категорій 
                                                                                                                                                                   населення міста  на 2017-2019 роки

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста  на 2017 - 2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконання

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Надання  одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста, які опинилися у
складній  життєвій
ситуації:

за  зверненнями  та
запитами  депутатів
міської ради;

за  пропозиціями
міського  голови,
секретаря  міської
ради,  заступників
міського  голови  з
питань  діяльності
виконавчих  органів
ради

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку 

3150,0

2520,0

630,0

- 3323,3

2658,6

664,7

- 3496,1

2796,8

699,3

- Забезпечення  виконання
рішень  міської  ради  та  її
виконавчого  комітету
щодо надання одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста,  які  опинилися  у
складній  життєвій
ситуації;  відповідно  до
п.  5.13.  Положення  про
комісію з розгляду питань
щодо надання одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста,  затвердженого
рішенням  міської ради від
10  червня
2016 року № 299
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Виплата  пансіонів
Почесним громадянам
міста

2017-2019 Відділ 
бухгалтерського
обліку 

151,2 159,5 167,8 Забезпечення  виконання
рішень  міської  ради  та  її
виконавчого  комітету
щодо  виплати  пансіонів
Почесним  громадянам
міста

3 Грошові  виплати  на
відшкодування витрат
на   поховання
окремих  категорій
громадян  міста,
виготовлення
пам'ятників,
придбання  квіткової
продукції

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

15,6

15,0

0,6

16,4

15,8

0,6

17,2

16,6

0,6

Забезпечення  виконання
рішень міської ради щодо
виділення  коштів  на
відшкодування витрат для
проведення  поховання,
поминального  обіду
окремих  категорій
громадян  міста  та
виготовлення пам'ятника

4 Грошові  виплати
громадянам,  яким
виповнилося  100  і
більше  років,
придбання
подарунків,  листівок,
квіткової продукції

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

36,1

16,0

16,0
0,1
4,0

38,1

16,9

16,9
0,1
4,2

40,1

17,8

17,8
0,1
4,4

Вшанування  людей,  яким
виповнилося 100 та більше
років,  до  дня  народження
та  Міжнародного  дня
людей похилого віку 

5 Надання  грошової
допомоги  вдовам
померлих
чорнобильців  та
ліквідаторам
наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,
придбання листівок та
квіткової продукції

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

238,7

229,0

1,9

7,8

251,8

241,6

2,0

8,2

264,9

254,2

2,1

8,6

Забезпечення  проведення
заходів  пов’язаних  з
31-ми  роковинами
Чорнобильської
катастрофи,  з  нагоди  Дня
вшанування  учасників
ліквідації  аварії  на
Чорнобильській АЕС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Надання  грошової
допомоги
політв'язням  та
репресованим,
придбання  квіткової
продукції

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

12,9

10,0

2,9

13,6

10,5

3,1

14,3

11,0

3,3

Забезпечення  проведення
заходів  з  нагоди  дня
пам'яті  жертв  політичних
репресій

7 Надання  грошової
допомоги  інвалідам
до Міжнародного дня
інвалідів,
Міжнародного  дня
глухих,
Міжнародного  дня
сліпих,  придбання
листівок  та  квіткової
продукції

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

124,2

120,0

1,0
3,2

131,0

126,6

1,0
3,4

137,8

133,2

1,0
3,6

Забезпечення  проведення
заходів  з  нагоди
Міжнародного  дня
інвалідів,  Міжнародного
дня глухих, Міжнародного
дня сліпих

8 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за
користування
житлово–
комунальними
послугами інвалідів І і
ІІ  груп по зору

2017-2019 Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

147,0 155,1 163,2 Покращання
матеріального стану сімей
інвалідів  І  і  ІІ   груп  по
зору  шляхом  часткового
звільнення  від  оплати  за
спожиті  житлово–
комунальні послуги 

9 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за
користування  житло-
во-комунальними
послугами  членів
сімей  військово-
службовців,  що
загинули в Республіці
Афганістан

2017-2019 Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

23,0 24,3 25,6 Покращання
матеріального стану сімей
військо-вослужбовців,  які
загинули  в  Республіці
Афганістані,  шляхом
звільнення  від  оплати  за
спожиті  житлово-
комунальні послуги
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 Звільнення  на  50  %
від  абонентської
плати за користування
телефонами  інвалідів
І і ІІ груп по зору

2017-2019 Управління
розвитку
транспорту  та
зв’язку 

42,0 44,3 46,6 Покращання
матеріального стану сімей
інвалідів І і ІІ груп по зору
шляхом  часткового
звільнення  від  оплати  за
користування телефонами

11 Надання  фінансової
підтримки
громадським
організаціям  інвалідів
та ветеранів війни:

2017-2019

Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
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”Міська  організація

ветеранів України
130,0 137,1 144,2

Міська  організація
ветеранів
фізкультури,  спорту і
війни

15,0 15,8 16,6

Міська  громадська
організація  “Союз
Чорнобиль України”

25,0 26,4 27,8

Міська  організація
Української  Спілки
ветеранів
Афганістану

29,0 30,6 32,2

Міське  товариство
політв'язнів  та
репресованих

10,0 10,5 11,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Спілка  учасників
бойових  дій  і
ветеранів  військової
служби міста

20,0 21,1 22,2

Товариство  інвалідів
Великої  Вітчизняної
та інших війн міста

12,0 12,7 13,4

Міська  організація
Всеукраїнського
об’єднання ветеранів

12,0 12,7 13,4

Міська  організація
інвалідів “Сила духу”
Всеукраїнської
організації  інвалідів
“Союз  організацій
інвалідів України“

12,0 12,7 13,4

Міська  громадська
організація  “Спілка
незрячих
Кіровоградського
УВП УТОС“

15,0 15,8 16,6

Кіровоградська міська
організація
захисників  Вітчизни
“Бойове братство”

30,0 31,6 33,2

12 Надання  грошової
допомоги  до  свят
ветеранам війни та 

2017-2019 Відділ 
соціальної 
підтримки 

695,4

649,0

733,6

684,7

771,7

720,3

Забезпечення  вшанування
відповідно  до   Закону
України “Про увічнення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

праці,  придбання
листівок,  квіткової
продукції, подарунків 

населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

5,9
30,5
10,0

6,2
32,1
10,6

6,5
33,8
11,1

перемоги  над  нацизмом у
Другій світовій війні 1939-
1945 років”, забез-печення
проведення  заходів  з
нагоди  Дня  визволення
міста  від  фашистських
загарбників,  Дня
вшанування  учасників
бойових  дій  на  території
інших  держав,  Дня
Перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні,  Дня
скорботи, Дня
партизанської  слави,  Дня
ветерана,  Дня  визволення
України  від  фашистських
загарбників

Разом 4946,1 5218,0 5489,3

Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                          Ю. Вовк
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