
УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА 
 

ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
 
від 08 грудня  2016 року                                                                №  699             
 
 
Про внесення змін та доповнень 
до рішення Кіровоградської  
міської ради від 23.02.2016 № 79  
“Про затвердження Комплексної 
програми підтримки учасників  
антитерористичної операції в східних 
областях України та членів їх сімей -  
мешканців м. Кіровограда на 2016 рік”   
 
 

 Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України,                                        
статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1.  Внести зміни та доповнення до розділів 2 і 3 Заходів щодо реалізації 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в 
східних областях України та членів їх сімей-мешканців м. Кіровограда                     
на 2016 рік, затвердженої рішенням Кіровоградської міської ради                         
від 23 лютого 2016 року № 79 “Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України 
та членів їх сімей-мешканців м. Кіровограда на 2016 рік” (з урахуванням змін 
від 10 червня 2016 року № 303 та від 28 липня 2016 року              
№ 452), а саме: 
 у пункті 2.1 цифри “625,0”  замінити на “300,0”; 
 у пункті 2.2 цифри “3008,04” замінити на “4035,0”; 
 у пункті 2.4 цифри “94,08” замінити на “40,73” та цифри                             
“90,0” замінити на “ 36,65”; 
 у пункті 2.5 цифри “168,0” замінити на “ 89,6”; 
 у пункті 2.6 цифри “81,5” замінити на “80,5”, цифри “60,0” замінити на 
“58,0” та  цифри “21,0” замінити на “22,0”; 
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 у пункті 2.16 цифри “ 453,0” замінити на “ 368,1”; 
 у пункті 2.17 цифри “42,0” замінити на “ 88,9”; 
 у пункті 2.18 цифри “110,0” замінити на “ 76,0”; 
 у пункті 2.19 цифри “ 25,0” замінити на “ “97,0”; 
 доповнити розділ 2 пунктами 2.27, 2.28 у наступній редакції згідно з                 
додатком; 
 пункти 2.13 та  3.1 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 Дзюбу Н. Є. 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        А. Табалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тінькова  24 36 58



             Додаток  
             до рішення Кіровоградської  
             міської ради 
             08 грудня 2016 року 
             № 699 

 
 

Зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Комплексної програми  
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів 

їх сімей-мешканців м. 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 
фінансу

-вання 

Результат 
впровад-
ження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей 

2.13 Надання пільг по оплаті за навчання у 
школах естетичного виховання для дітей 
загиблих   учасників   АТО  у   розмірі  100%,  
для дітей учасників АТО: 
у розмірі 50% на один музичний інструмент 
(у разі, якщо дитина навчається на декількох 
музичних інструментах); 
у розмірі 50% за навчання на одному відділі 
(у разі, якщо дитина навчається на декількох 
відділах) 

2016 Відділ куль-
тури і 
туризму 
 

-    - Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 

2.27 Забезпечення придбання подарунків до 
новорічних свят для вручення дітям 
учасників антитерористичної операції 

2016 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення,  

126,0   126,0  Забезпечення 
проведення 
міських 
заходів до  

        



2 Продовження додатка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   відділ  
бухгалтерсь-
кого обліку 

     новорічних 
свят 

2.28 Забезпечення вручення шкільного приладдя 
дітям загиблих учасників АТО 
(першокласникам) 

2016  Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 

10,1   10,1  Поліпшення 
соціального 
захисту сімей 

3. Заходи патріотичного виховання  громадян 

3.1 Вшанування пам'яті загиблих учасників АТО 
під час проведення міських заходів щодо 
відзначення Дня незалежності України, Дня 
захисника України, придбання квіткової 
продукції, виготовлення постерів для 
білбордів, друкованої продукції, плакеток, 
надання грошової допомоги сім'ям загиблих 
учасників АТО, оренда відеопроекційного 
обладнання 

2016 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення, 
управління 
освіти, відділ 
сім'ї та 
молоді,  
відділ 
культури і 
туризму 

226,64 
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 Вшанування 
пам'яті 
загиблих 
учасників 
АТО 

 
 
 
Начальник  відділу соціальної  
підтримки населення                                                                                                                                           Ю.  Вовк 
                       
                 


