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

                                       Проект № 1168

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  “______”______________2017 року                                          №____

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 17 січня 2017 року
№ 759 “Про затвердження 
Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної 
операції в східних  областях України 
та членів їх сімей 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 до  рішення Кіровоградської  міської  ради від 17 січня
2017  року  №  759  “Про  затвердження  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на 2017-2019 роки”, а саме: 

у  розділі  2  Заходів  щодо  реалізації  Комплексної  програми  підтримки
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх
сімей на  2017 -  2019 роки,  затверджених рішенням Кіровоградської  міської
ради від 17 січня 2017 року № 759 “Про затвердження Комплексної програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та
членів їх сімей на 2017-2019 роки” (далі - Заходи)  замінити:

у   пункті 2.1  цифри “385,0” на “325,0”;
у пункті  2.5 цифри “56,0” на “41,0”;
у пункті 2.6 цифри “61,1” на “ 52,1”, цифри “60,0” на  “51,0”;



2

пункти 2.7, 2.19 розділу 2 та 3.1, 3.2  розділу 3 Заходів викласти у новій
редакції 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 
№ _____

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

східних областях України та членів їх сімей 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

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

2.7 Забезпечення  придбання
подарунків  до
Міжнародного дня захисту
дітей,  новорічних  свят  та
шкільного приладдя до Дня
знань  дітям  загиблих,
військовополонених  та
зниклих  безвісти  під  час
виконання  військових
обов'язків в зоні АТО 

2017-2019 Відділ  соціальної
підтримки
населення,  відділ
бухгалтерського
обліку  

38,0

19,5

8,5

10,0

40,1

20,6

9,0

10,5

42,1

21,7

9,4

11,0

Забезпечення
проведення
міських заходів

2.18 Забезпечення   продуктами
харчуванням,  лікарськими
засобами  та  виробами
медичного  призначення
учасників АТО та членів їх
сімей  у  разі  стаціонарного
лікування

2017-2019 Управління
охорони здоров'я

495,6 522,8 550,0 Покращення
медичного 
обслуговуван-
ня



2 Продовження додатка
3. Заходи патріотичного виховання громадян 

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

3.1 Надання  матеріальної
допомоги  членам  сімей
загиблих,
військовополонених  та
зниклих  безвісти  під  час
виконання  військових
обов'язків  в  зоні  АТО  до
Дня  незалежності  України
та Дня захисника України 

2017-2019 Відділ  соціальної
підтримки
населення,  відділ
бухгалтерського
обліку

208,0 219,4 230,8 Матеріальна
підтримка сімей

3.2 Вшанування пам'яті 
загиблих учасників АТО 
під час проведення міських
заходів щодо відзначення 
Дня незалежності України, 
Дня захисника України, 
виготовлення листівок, 
друкованої продукції, 
придбання квіткової 
продукції, виготовлення 
фотогалереї загиблих 
учасників АТО

2017-2019 Відділ  соціальної
підтримки
населення,
управління  освіти,
відділ  сім'ї  та
молоді, 
відділ  культури  і
туризму

129,6

0,8

26,2

22,6

80,0

136,7

0,9

27,6

23,8

84,4

143,8

1,0

29,0

25,0

88,78

Вшанування
пам'яті  загиблих
учасників АТО

Т. в. о. начальника відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                     О. Тінькова    
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Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                     Ю. Вовк


