
  

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  11 червня  2019 року                                                            № 2571

Про внесення змін до рішення 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 140, 142, 143 Конституції України, статтями 26, 59
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до
постанов Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 року № 156 “Деякі
питання надання фінансової підтримки громадянським об’єднанням ветеранів”
та від 14 березня 2018 року № 183 “Про затвердження Порядку використання
коштів,  передбачених  у  державному  бюджеті  для  фінансової  підтримки
громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських”,
Міська рада міста Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки”  (зі  змінами),  а  саме
пункт 13 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної
підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки  (в  новій
редакції), затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2019 року № 760,
викласти в редакції згідно з додатком. 

Міський голова А.РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  24 36 58



      Додаток
до рішення Міської ради міста Кропивницького
від 11 червня  2019 року   № 2571

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста на 2017 - 2019 роки
(нова редакція)

№
 з/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці Фінансове забезпечення, тис. грн Результат впровадження

2017 2018 2019
Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього за
рахунок

всіх
джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

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

13 Надання
фінансової
підтримки
громадським
об’єднанням

2017-2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського 
обліку

300,0 355,0 1054,0 Забезпечення  виконання  законів
України “Про статус ветеранів війни,
гарантії  їх  соціального  захисту”,
“Про основи соціальної захищеності
осіб  з  інвалідністю  в  Україні”,
постанов  Кабінету  Міністрів
України  від  14  лютого
2018  року  №  156  “Деякі  питання
надання  фінансової  підтримки
громадським об’єднанням ветеранів”
та від 14 березня 2018 року № 183
“Про  затвердження  Порядку
використання  коштів,  передбачених
у  державному  бюджеті  для
фінансової  підтримки  громадських
об’єднань  осіб  з  інвалідністю,  які
мають статус всеукраїнських” 

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                    Ю.ВОВК


