
 

 

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

від 12 липня 2018 року

Про внесення змін до рішення

Кіровоградської міської ради

від 17 січня 2017 № 760 “Про затвердження

Програми соціального захисту та соціальної

підтримки окремих категорій населення міста

на 2017-2019 роки” 

Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26, 

підпунктом 1 пункту “ ” статті 34 Закону Ук

самоврядування в Україні”, Міська рада міста

1. Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017

затвердженої   рішенням   Кіровоградської   міської   ради   від    17    січня  

2017 року № 760 “Про затвердження Програми соціального захисту та

соціальної підтримки окремих категорій  населення міста на 2017

(зі змінами, внесеними рішенням міської ради ві

а саме: 

у абзаці 1 пункту 1 слова “ складній життєвій ситуації” замінити на

слова “в складних життєвих

у пункті 1 цифри “4200,0” замінити на цифри “8103,23”, цифри “2940,0”

на цифри “5313,83”, цифри “1260,0” замінити на цифри

у абзаці 2 пункту 12 слова “Міська організація ветеранів України” 

замінити на слова “Громадська  організація  “Організація  ветеранів  України  

м. Кропивницького”. 

2. Контроль за виконанням даного
міської ради з питань охорони здоров , освіти, культури, молоді спорту та

соціальної політики та заступника міського голови питань діяльності

виконавчих органів ради Дзюбу

Міський голова 

Яніцька 24 55 65 

 

УКРАЇНА 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я 

2018 року 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради 

від 17 січня 2017 № 760 “Про затвердження 

Програми соціального захисту та соціальної 

підтримки окремих категорій населення міста 

Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26, 

підпунктом 1 пункту “а” статті 34 Закону України “Про місцеве

самоврядування Україні”, Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А: 

Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017

рішенням   Кіровоградської   міської   ради   від    17    січня  

2017 року  760 “Про затвердження Програми соціального захисту та

соціальної підтримки окремих категорій  населення міста на 2017

зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 15 лютого 2018 року  1402), 

абзаці 1 пункту 1 слова “у складній життєвій ситуації” замінити на

слова “ складних життєвих обставинах”; 

пункті 1 цифри “4200,0” замінити на цифри “8103,23”, цифри “2940,0”

на цифри “5313,83”, цифри “1260,0” замінити на цифри “2789,4”;

абзаці 2 пункту 12 слова “Міська організація ветеранів України” 

замінити на слова “Громадська  організація  “Організація  ветеранів  України  

 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

міської ради питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді спорту та

соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є. 

МІСЬКА РАДАМІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

№ 1740 

Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26, 

раїни “Про місцеве 

Кропивницького 

Внести зміни до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту 

та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, 

рішенням   Кіровоградської   міської   ради   від    17    січня  

2017 року  760 “Про затвердження Програми соціального захисту та 

соціальної підтримки окремих категорій  населення міста на 2017-2018 роки”  

 15 лютого 2018 року № 1402), 

абзаці 1 пункту 1 слова “ складній життєвій ситуації” замінити на 

пункті 1 цифри “4200,0” замінити на цифри “8103,23”, цифри “2940,0” 

“2789,4”; 

абзаці 2 пункту 12 слова “Міська організація ветеранів України” 

замінити на слова “Громадська  організація  “Організація  ветеранів  України  

рішення покласти на постійну комісію 

міської ради питань охорони здоров , освіти, культури, молоді і спорту та 

соціальної політики та заступника міського голови з питань діяльності 

А. Райкович 


