
                                                                                                                                                    
                                                                                        

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від 08 жовтня 2019 року                                                                      № 2911

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” 
(зі змінами)

Керуючись  статтями  46,  140,  143  Конституції  України,  статтею  26,
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:

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,  внесеними
рішеннями Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2301,
від 07 травня 2019 року № 2522 та від 27 серпня 2019 року № 2770), а саме у
Заходах щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки
окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки: 

вилучити пункт 2; 
пункти 3-14 вважати пунктами 2-13;
додати пункт 14, який викласти у редакції, що додається.

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька 24 55 65    



                                                                                                                                                                     Додаток
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
08 жовтня 2019 року № 2911

Доповнення до  ЗАХОДІВ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста  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
джере-

ла

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джерела

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

14 Забезпечення
перевезення   учасників
вокального
самодіяльного
колективу
“Калинонька”
територіального центру
соціального
обслуговування
(надання  соціальних
послуг)  Подільського
району  міста
Кропивницького  для
участі  у
Всеукраїнському
конкурсі хорового співу
“З любов’ю до життя”

2019 Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

- - 7,5 Розвиток  української
пісенної  творчості  та
підтримка  народних
вокальних  колективів

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                        Юлія ВОВК


	

