
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 28 липня 2016 року         № 451 
 
Про внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської міської  
ради від 23.02.2016 № 78 “Про  
затвердження Програми  
соціального захисту та соціальної  
підтримки окремих категорій  
населення міста Кіровограда на 2016 рік”  
 
 Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Внести зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми 
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста 
Кіровограда на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради  
від 23 лютого 2016 року № 78 “Про затвердження Програми соціального захисту 
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на                     
2016 рік”, а саме: 
 у абзаці 1 пункту 1 цифри “1312,5” замінити на “2625,0”; 
 у абзаці 2 пункту 1 цифри “1050,0” замінити на “2100,0”; 
 у абзаці 3 пункту 1 цифри “262,5” замінити на “525,0”; 
 пункт 3 після слів “громадян міста” доповнити словами “та виготовлення 
пам'ятників”; 
 пункт 5 викласти у новій редакції згідно з додатком. 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення та 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом функціональних повноважень.  
 
 
 
Міський голова                                                                                     А. Райкович 
 
 
 
Вовк 24 55 65
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                                                                                                                                                                          до рішення Кіровоградської 
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                                                                                                                                                                          28 липня 2016 року 
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Зміни до Заходів щодо реалізації 
Програми соціального захисту соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2016 рік 

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

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
вико-
нання, 
рік 

Виконавці Затвер-
джено на 
2016 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 
5 Надання грошової допомоги 

вдовам померлих 
чорнобильців та 
ліквідаторам наслідків аварії 
на ЧАЕС, придбання 
листівок та квіткової 
продукції, виготовлення 
ювілейних медалей «30 
років Чорнобильській 
трагедії», портретів 
померлих ліквідаторів 
наслідків аварії на ЧАЕС, 
відшкодування витрат за 
надання послуг з 
перевезення учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС в зону відчуження  

2016 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоград-
ської міської 
ради 
 
Відділ 
бухгалтерсько-
го обліку 
Кіровоград-
ської міської 
ради 

447,6 
 

210,0 
 

1,75 
 

6,75 
 

208,9 
 

5,0 
 
 

15,2 

  447,6 
 

210,0 
 

1,75 
 

6,75 
 

208,9 
 

5,0 
 
 

15,2 

 Забезпечення 
проведення заходів 
пов'язаних               з 
30-ми роковинами 
Чорнобильської 
катастрофи, з 
нагоди Дня 
вшанування 
учасників ліквідації 
аварії на 
Чорнобильській 
АЕС 

 
 
Начальник відділу соціальної  
підтримки населення                                                                                                                                      Ю. Вовк 


