
 
          

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК  ВОСЬМА  СЕСІЯ  ШОСТОГО  СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 04 червня 2015 року                                                               № 4114 
 

Про внесення змін до рішення Кіровоградської 
міської ради від 27 січня 2015 року № 3927 
“Про внесення змін до рішення Кіровоградської  
міської ради від 09 вересня 2014 року № 3399 
“Про затвердження Комплексної програми  
підтримки учасників антитерористичної   
операції в східних областях України та членів 
їх сімей — мешканців м. Кіровограда”  
 

 Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 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 27 січня 
2015 року № 3927 “Про внесення змін до рішення Кіровоградської міської 
ради від 09 вересня 2014 року № 3399 “Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях 
України та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда”, а саме: 
 доповнити розділ 2 Заходів щодо реалізації Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей — мешканців м. Кіровограда пунктами 2.21 та 2.22 у  
редакції, що додається; 
 у пункті 2.1 Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки 
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх 
сімей — мешканців м. Кіровограда цифри “700,0” замінити на “675,78”. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, з 
питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-економічного 
розвитку та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Колодяжного С. О. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
Тінькова 24 36 58



                                                                                                 Додаток  
                                                                                   до рішення Кіровоградської  
                                                                                   міської ради  
                                                                                   від 04 червня 2015 року 
                                                                                   № 4114 

 
Зміни  

до Заходів щодо реалізації Комплексної програми підтримки                                                                                                                                                                     
учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей - мешканців м. Кіровограда  

 
2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 

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

№ 
з/п 

Зміст заходу Тер-
мін 
вико-
нання, 
рік 

Виконавці Затвер-
джено 
на 2015 
рік 

Держав-
ного 
бюджету  

Облас-
ного 
бюджету  

Міського 
бюджету 

Інших 
джерел 
фінан-
сування 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.21 Надання матеріальної 

допомоги членам сімей 
загиблих учасників 
антитерористичної операції 
для встановлення 
пам'ятників та 
впорядкування могил 

2015 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення, 
відділ бухгал-
терського 
обліку 

330,0   330,0  Матеріальна 
підтримка сімей  

2.22 Надання матеріальної 
допомоги дітям загиблих 
учасників 
антитерористичної операції 
та придбання подарунків до  
Міжнародного дня захисту 
дітей 

2015 Відділ соціаль-
ної підтримки 
населення, 
відділ бухгал-
терського 
обліку 

24,22   24,22  Матеріальна 
підтримка сімей  

 
Начальник відділу соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                         Ю. Вовк



 


