
УКРАЇНА

                          МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 вересня  2018 року                                                                     № 1816

Про внесення змін та доповнень 
до Заходів щодо реалізації Комплексної 
програми підтримки учасників 
антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей на 
2017-2019 роки, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради 
від 17 січня 2017 року № 759

Керуючись  статтями  46,  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  1
пункту “а” статті 34 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”,
Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А :
1.  Внести зміни та  доповнення до розділів  2,  3  Заходів  щодо реалізації

Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції  в
східних областях України та членів їх сімей на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня  2017  року
№ 759 (зі змінами), а саме:

у пункті 2.2 розділу 2 цифри “3636,0” замінити на “3576,0”;  
розділ 3 доповнити пунктом 3.5 у редакції згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров’я,  освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики, заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Міський голова                                                                              А. Райкович

Тінькова 24 36 58                               



Додаток
до рішення Міської ради

                    міста Кропивницького
                    06 вересня 2018 року

        №  1816

Доповнення до Заходів щодо реалізації
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в

східних областях України та членів їх сімей на 2017 – 2019 роки
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3. Заходи патріотичного виховання громадян

3.5 Забезпечення  перевезення
учасників  АТО,  членів
сімей загиблих для участі в
заходах,  присвячених
вшануванню  пам’яті
загиблих учасників АТО

2017
- 2019

Управління
соціальної
підтримки
населення,
управління
розвитку
транспорту
та зв’язку

60,0 63,0 Вшанування
пам’яті
загиблих
учасників АТО

Начальник управління соціальної 
підтримки населення        Ю. Вовк


