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І. Вступ (законодавча та нормативна база)

В основу розроблення Програми соціального захисту та соціальної 
підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2010 рік (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 2010 рік розроблено на підставі законів України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про соціальні послуги”, “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про соціальну захищеність 
інвалідів в Україні”, “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні                         
1941–1945 років”, Указу Президента України від 10 грудня 2008 року 
№1152/2008 “Про відзначення 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 років”, Указу Президента України від 1 червня 2005 року                          
№ 900/2005 “Про  першочергові заходи щодо створення сприятливих умов 
життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 “Про 
затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 731-р “Про 
затвердження плану дій щодо поліпшення життєдіяльності ветеранів війни на 
2007 – 2010 роки”.

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

ІІ. Характеристика стану соціального захисту 
та соціальної підтримки малозабезпечених категорій 

населення міста Кіровограда у 2008 році, проблеми, перспективи

У місті Кіровограді проживає понад 250 тисяч осіб, з яких :
67066 пенсіонерів;
30557 ветеранів війни та “дітей війни”;
12630 інвалідів, з яких 558 – дітей-інвалідів;
2858 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

з яких 465 дітей.
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У місті реалізацією соціальних гарантій та соціального захисту 

вразливих    верств    населення    займаються   відділ   соціальної   підтримки
населення Кіровоградської міської ради, управління праці та соціального 
захисту населення Ленінської районної у м. Кіровограді ради, управління 
праці та соціальної захисту населення Кіровської районної у м. Кіровограді 
ради, територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та 
одиноких непрацездатних  громадян  Ленінського  району   м. Кіровограда  та 
територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Кіровської районної у м. Кіровограді ради, управління 
Пенсійного фонду України в м. Кіровограді, Кіровоградський міськрайонний 
центр зайнятості, виконавчі органи Кіровоградської міської ради.

У 2009 році виконавчими органами Кіровоградської міської ради 
здійснювався комплекс заходів, спрямованих на забезпечення одного із 
пріоритетних завдань Уряду – підвищення якості життя населення, 
зменшення масштабів бідності.

Незважаючи на вжиті заходи та враховуючи наслідки світової 
економічної кризи, яка спричинила зупинку ряду підприємств, зменшення 
обсягів виробництва продукції, розірвання договірних умов щодо поставки 
продукції, скорочення робочих місць, вивільнення працівників, несвоєчасні 
розрахунки по заробітній платі та з Пенсійним фондом України, стрімке 
зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, розмір пенсії 
переважної більшості громадян непрацездатного віку, інвалідів з дитинства, 
які за станом здоров’я не можуть працювати, нижче прожиткового мінімуму.
Але саме ці категорії  громадян потребують лікування, яке в наш час 
фактично не є безкоштовним. Тому кількість звернень щодо надання 
матеріальної допомоги  на лікування та  прожиття  постійно зростає.

Відповідно до рішень Кіровоградської міської ради та її виконавчого 
комітету у 2009 році надана грошова допомога 648 громадянам міста   
Кіровограда на загальну суму 460,05 тис. грн. Станом на 1 січня 2010 року 
профінансовано 451,6 тис. грн. 

У 2009 році на виплату пансіонів 13 почесним громадянам міста 
використано 113,2 тис. грн.

Відповідно до рішень  виконавчого комітету Кіровоградської   міської   
ради 8 громадянам міста, яким виповнилося 100 і більше років, а саме: Мороз 
Софії Сидорівні, Панасовій Любові Юхимівні, Андрейченко Ніні Дем’янівні, 
Музиченку Денису Васильовичу, Неживенко Христині Савеліївні, 
Бондаренко Анастасії Степанівні, Третьякову Олександру Тимофійовичу, 
Раці Єфросинії Антонівні надана грошова допомога у сумі 4,0 тис.грн. та 
вручені цінні подарунки. З нагоди Міжнародного дня людей похилого віку 
надано грошову допомогу  5 громадянам, яким виповнилося 100 і більше 
років, на загальну суму 2,5 тис. грн.

Згідно   з   рішенням   Кіровоградської   міської   ради    від   23   червня 
2009    року   № 2147   надана    грошова    допомога    на    лікування    Герою
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Соціалістичної праці Кошурці О.О. у сумі 3,2 тис. грн.

З метою проведення міських заходів, пов’язаних з 23-ою річницею 
Чорнобильської катастрофи, затверджених міським головою, відповідно до 
рішень виконавчого комітету  Кіровоградської  міської  ради  надана грошова 
допомога 121 вдові померлих чорнобильців на загальну суму 12,1 тис. грн. і 
10 учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС у сумі 1,0 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 
10    громадським    організаціям     ветеранів     війни   та   інвалідів   у    сумі 
125,0 тис. грн., які профінансовані у повному обсязі.  

Згідно з рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 27 січня 2009 року № 61 з нагоди  Дня вшанування учасників бойових дій 
на територіях інших держав надано грошову допомогу 9 сім’ям загиблих в 
Республіці Афганістан у сумі 9,0 тис. грн. та 6 учасникам бойових дій в 
Республіці Афганістан у сумі 3,0 тис. грн.

З нагоди відзначення 64-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній 
війні 1941 – 1945 років та відповідно до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 27 квітня 2009 року № 624 надано грошову 
допомогу 50 ветеранам війни на суму 5,0  тис. грн.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради від 14 вересня 2009 року № 1029 та з нагоди Дня партизанської слави 
надано грошову допомогу 36 ветеранам Великої Вітчизняної війни на             
суму 3,6 тис. грн.

З нагоди Дня ветерана та відповідно до рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 25 вересня 2009 року № 1097 надано 
грошову допомогу 44 ветеранам війни та праці на загальну суму 4,4 тис. грн.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 23 листопада 2009 року № 1315 “Про надання грошової допомоги з 
нагоди Міжнародного дня інвалідів” надана грошова допомога 93 інвалідам 
на суму 9,3 тис. грн. та відповідно до рішення виконавчого комітету міської 
ради від 24 листопада 2008 року № 1804 у липні 2009 року виплачена 
грошова допомога 77 інвалідам на загальну суму 15,4 тис. грн. 

Відповідно  до  рішення   Кіровоградської  міської  ради   від   2   квітня 
2009 року № 1891 з 1 січня 2009 року звільнено на 50% від оплати за 
користування житлово–комунальними послугами  338 інвалідів І і ІІ груп по 
зору.  За 2009 рік департаментом житлово – комунального господарства 
відшкодовано підприємствам-надавачам послуг кошти у сумі 148,87 тис. грн. 

Згідно з  рішенням Кіровоградської міської ради від 2 квітня 2009 року 
№ 1892 “Про звільнення на 50% від оплати за користування житлово-
комунальними послугами членів сімей військовослужбовців, які загинули   
при   виконанні  службових  обов’язків  в Республіці Афганістан”  звільнено 
на 50% від оплати  за користування житлово - комунальними     послугами    
8   сімей     військовослужбовців,  які   загинули   при   виконанні   службових
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обов’язків в Республіці Афганістан. За 2009 рік департаментом житлово–
комунального господарства відшкодовано підприємствам–надавачам 
житлово-комунальних послуг  кошти у сумі 6,46 тис. грн.

З метою вирішення питання щодо збереження у 2009 році пільгової 
ціни на послуги лазні для незахищених верств населення у міському бюджеті
були передбачені кошти на надання пільги окремим категоріям громадян             
м. Кіровограда  на отримання послуг лазні у розмірі 252,0 тис. грн. Станом на
1   січня    2010   року    профінансовано  на   зазначені    цілі    кошти  у   сумі 
226,2 тис.грн.

Для звільнення  на 50 % від абонентської плати за користування 
телефонами  інвалідів  І і ІІ   груп  по  зору  у  міському  бюджеті були 
передбачені кошти у сумі 25,0 тис. грн. За 2009 рік департаментом розвитку 
торгівлі, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку Кіровоградської 
міської ради  відшкодовано кошти у сумі 22,28 тис. грн. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня                    
2007 року № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 
зобов’язалася поховати померлого” та згідно з рішенням Кіровоградської 
міської ради від 13 липня 2007 року № 318 “Про затвердження розміру 
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”  на надання 
зазначеної допомоги у 2009 році профінансовано кошти у сумі 72,3 тис. грн.

Видатки на утримання територіальних центрів соціального 
обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян управлінь 
праці та соціального захисту населення виконавчих комітетів Кіровської та 
Ленінської районних у м. Кіровограді рад склали 4171,85 тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів від 29 квітня 2004 року               
№ 558 “Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги” за період з січня по грудень 
2009 року виплачено зазначеної компенсації на суму 136,96 тис. грн.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від                     
11 вересня 2007 року № 731-р “Про затвердження плану дій щодо 
поліпшення життєдіяльності ветеранів війни на 2007 – 2010 роки” та 
відповідно до рішення Кіровоградської міської ради від 18 березня 2008 року
№ 472 “Про  затвердження розміру щомісячної стипендії інвалідам війни та 
учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років” у 2009 році 
зазначена стипендія виплачена 44 інвалідам війни та 19 учасникам бойових 
дій на суму 30,0 тис. грн., що є заборгованістю за 2008 рік. У зв’язку з 
недостатнім надходженням коштів до міського бюджету видатки щодо 
надання стипендії інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким 
виповнилося 90 і більше років, у бюджетах Кіровської та Ленінської 
районних у місті Кіровограді рад на 2009 рік  не були передбачені.
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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 кіровоградців знаходиться за межею бідності.
          2. Необхідність     збереження    пріоритетних    напрямків      соціальної 
підтримки   населення,   що   дозволить   реально  підтримати  життєздатність 
найбільш соціально вразливих мешканців міста.

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 з тривалою і 
важкою хворобою, пожежею, катастрофою та інше;

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

комунальні послуги, 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 питань соціальної роботи;

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

здійснення аналізу соціальних потреб населення.

IV. Заходи по забезпеченню виконання Програми
Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок місцевого бюджету згідно з заходами, що 
додаються.

V. Очікувані результати реалізації Програми
Реалізація Програми надасть можливість поліпшити стан захищеності 

окремих верств населення, сімей з дітьми, інвалідів, ветеранів війни та осіб 
похилого віку.  

VІ. Система контролю та звітності за ходом виконання Програми
Реалізацію Програми планується здійснити шляхом виконання заходів 

по соціальному захисту та соціальній підтримці окремих категорій населення 
міста Кіровограда.
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Виконавцями Програми є:
відділ соціальної підтримки населення Кіровоградської міської ради;
відділ бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради;
департамент розвитку торгівлі, побутового обслуговування, транспорту 

та зв’язку;
департамент житлово-комунального господарства;
редакція інформаційного вісника Кіровоградської міської ради 

“Вечірня газета”;
виконавчий комітет Кіровської районної у м. Кіровограді ради;
виконавчий комітет Ленінської районної у м. Кіровограді ради.

Основними напрямками контролю за виконанням Програми є:

щоквартальна звітність виконавчих органів Кіровоградської міської 
ради та виконавчих комітетів Кіровської та Ленінської районних у                           
м. Кіровограді рад, яка надається до відділу соціальної підтримки населення 
Кіровоградської міської ради; 

здійснення аналізу ходу виконання Програми відділом соціальної 
підтримки населення Кіровоградської міської ради та інформування з цього 
питання департаменту економіки та фінансів.

_______________________________________________





Додаток 
до Програми соціального захисту 
та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2010 рік

Заходи
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста Кіровограда на 2010 рік

Фінансове забезпечення (тис. грн.), в тому 
числі за рахунок 

№
п/
п

Зміст заходу Тер-
мін 
вико-
нання, 
рік

Виконавці Затвер-
джено 

на 2010 
рік

Держав-
ного 
бюджету 

Облас-
ного 
бюджет
у 

Міського 
бюджету

Інших 
джерел 
фінан-
сування

Результат впровадження

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Надання грошової допомоги 

громадянам міста:

за зверненнями та запитами 
депутатів Кіровоградської 
міської ради;

за пропозиціями міського 
голови, секретаря міської 
ради, першого заступника 
міського голови, директорів 
департаментів-заступників 
міського голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів ради

2010 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

456,0

319,2

136,8

-

-

-

-

-

-

456,0

319,2

136,8

Часткове вирішення 
проблем малозабез-
печених громадян  щодо 
лікування та прожиття  
постраждалих  внаслідок 
стихійного лиха; на 
виконання п.3.6. 
Положення про комісію 
по наданню допомоги 
малозабезпеченим 
громадянам міста 
Кіровограда, 
затвердженого рішенням 
Кіровоградської міської 
ради від 24 липня              
2003 року № 313
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2 Виплата пансіонів почесним 

громадянам міста 
2010 Відділ 

бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

109,2 - - 109,2 Забезпечення виконання 
рішень Кіровоградської 
міської ради щодо 
виплати пансіонів 
почесним громадянам 
міста 

3 Грошові виплати на 
поховання окремих 
категорій громадян міста

2010 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

10,0 - - 10,0 На виконання рішення 
Кіровоградської міської 
ради щодо поховання 
Почесних громадян міста

4 Грошові виплати 
громадянам, яким 
виповнилося 100 і більше 
років 

2010 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

15,0 - - 15,0 Вшанування людей, яким 
виповнилося 100 та 
більше років, до дня 
народження та 
Міжнародного дня 
громадян похилого віку 
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5 Надання грошової допомоги 

вдовам померлих 
чорнобильців 

2010 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради 

25,0 - - 25,0 Забезпечення проведення 
заходів до 24-ї річниці 
Чорнобильської 
катастрофи 

6 Надання грошової допомоги 
інвалідам до Міжнародного 
дня інвалідів та 75-річчя 
Кіровоградського УВП 
УТОС та Кіровоградського 
УВП УТОГ

2010 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

25,0 - - 25,0 Забезпечення проведення 
заходів з нагоди 
Міжнародного дня 
інвалідів та 75-річчя 
Кіровоградського УВП 
УТОС 

7 Надання грошової допомоги 
на лікування Героям 
Соціалістичної праці

2010 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

7,0 - - 7,0 Забезпечення виконання 
рішень Кіровоградської 
міської ради щодо 
надання грошової 
допомоги на лікування 
Героїв Соціалістичної 
праці 
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8 Звільнення на 50% від 

оплати за користування 
житлово–комунальними 
послугами інвалідів І і ІІ 
груп по зору

2010 Департамент 
житлово–
комунального 
господарства 

175,4 - - 175,4 Покращання матеріаль-
ного стану сімей інва-
лідів І, ІІ груп по зору 
шляхом часткового звіль-
нення від оплати за спо-
житі житлово–комуналь-
ні послуги 

9 Звільнення на 50% від 
оплати за користування 
житлово-комунальними 
послугами членів сімей 
військовослужбовців, що 
загинули в Республіці 
Афганістані

2010 Департамент 
житлово–
комунального 
господарства 

9,6 - - 9,6 Покращання матеріаль-
ного стану сімей військо-
вослужбовців, які заги-
нули в Республіці Афга-
ністані, шляхом звільнен-
ня від оплати за спожиті 
житлово-комунальні 
послуги 

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

2010 Департамент 
розвитку торгів-
лі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та 
зв’язку 

31,0 - - 31,0 Покращання матеріаль-
ного стану сімей інвалі-
дів І, ІІ груп по зору шля-
хом часткового звільнен-
ня від оплати за користу-
вання телефонами

11 Надання пільги окремим 
категоріям громадян міста 
Кіровограда за отримані 
послуги лазні 

2010 Департамент 
розвитку торгів-
лі, побутового 
обслуговування, 
транспорту та 
зв’язку 

24,7 - - 24,7 Покращання матеріаль-
ного стану окремих 
категорій громадян міста 
шляхом надання додатко-
вої пільги по оплаті за 
отримані послуги лазні 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Надання фінансової під-
тримки громадським 
організаціям:
Кіровоградська міська орга-
нізація ветеранів України         

138,0

83,0

- - 138,0

83,0

Кіровоградська міська орга-
нізація ветеранів фізкуль-
тури, спорту і війни

6,0 - - 6,0

Кіровоградська міська гро-
мадська організація “Союз 
Чорнобиль України”

3,0 - - 3,0

Кіровоградська міська орга-
нізація Української Спілки 
ветеранів Афганістану

20,0 - - 20,0

Кіровоградське міське това-
риство політв”язнів та 
репресованих

3,0 - - 3,0

Спілка учасників бойових 
дій і ветеранів військової 
служби м. Кіровограда

6,0 - - 6,0

Товариство інвалідів Вели-
кої Вітчизняної та інших 
війн м. Кіровограда 

6,0 - - 6,0

Кіровоградська міська 
організація Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів

5,0 - - 5,0

13

Кіровоградська міська орга-
нізація інвалідів “Сила духу” 
Всеукраїнської організації 
інвалідів «Союз організацій 
інвалідів України»

2010 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради 

3,0 - - 3,0

Забезпечення виконання 
законів України “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту”, “Про 
об’єднання громадян”, 
“Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні”
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Кіровоградська міська 
громадська організація 
“Спілка незрячих Кірово-
градського УВП УТОС”

3,0 - - 3,0

14 Надання грошової допомоги 
до свят ветеранам війни та 
праці 

2010 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради 
Відділ бухгал-
терського обліку 
Кіровоградської 
міської ради 

134,975 - -  134,975 Забезпечення виконання 
Указу Президента Украї-
ни “Про відзначення 65-ї 
річниці Перемоги у Вели-
кій Вітчизняній війні 
1941– 1945 років”

15 Надання грошової допомоги 
на оформлення передплати 
інформаційного вісника 
Кіровоградської міської ради 
“Вечірня газета” для 
ветеранів війни та праці 

2010 Редакція  інфор-
маційного вісни-
ка Кіровоградсь-
кої міської ради 
“Вечірня газета” 
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради

64,125 - - 64,125 Забезпечення передплати 
інформаційного вісника 
Кіровоградської міської 
ради “Вечірня газета” для 
ветеранів війни та праці

Разом 1225,0 1225,0
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18 Видатки на утримання 

територіальних центрів со-
ціального обслуговування 
пенсіонерів та одиноких не-
працездатних громадян 
управлінь праці та соціаль-
ного захисту населення ви-
конавчих комітетів Кіров-
ської та Ленінської районних 
у м.   Кіровограді рад та на-
дання допомог і соціальних 
послуг

2010 Всього:

Виконавчий ко-
мітет Кіровської 
районної у м. Кі-
ровограді ради;
Виконавчий ко-
мітет Ленінської 
районної у м. Кі-
ровограді ради

5691,3

3003,2

2688,1

-

-

-

-

-

-

5691,3

3003,2

2688,1

Забезпечення виконання 
постанов Кабінету Мініс-
трів України від 31.01.07 
№ 99, 29.04.04 № 558 та 
обласної Програми 
соціального захисту 
малозабезпечених верств 
населення Кіровоград-
ської області

Всього по місту 6916,3 6916,3


