
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від 26 квітня 2010 року                            № 325

м. Кіровоград

Про надання грошової  допомоги
 з нагоди 65-ої річниці Перемоги 
у Великій Вітчизняній війні 
1941 – 1945 років

Керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України,           
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом
України «Про увіковічення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 –
1945 років», Указом Президента України «Про відзначення 65-ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років» від 10 грудня 
2008 року № 1152/2008 та на виконання п.13 Заходів щодо реалізації 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2010 рік, затверджених рішенням 
Кіровоградської міської ради від 13 квітня 2010 року № 3348, виконавчий 
комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Дати грошову допомогу інвалідам та учасникам бойових дій Великої 
Вітчизняної війни у розмірі 100 грн. кожному на загальну суму 101900 грн. 
(сто одна тисяча дев’ятсот гривень) згідно з додатком.

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
виплатити грошову допомогу інвалідам та учасникам бойових дій Великої 
Вітчизняної війни на загальну суму 101900 грн. (сто одна тисяча дев’ятсот
гривень) за рахунок коштів, передбачених для надання грошової допомоги до 
свят ветеранам війни та праці.

3. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської 
ради:

організувати вручення грошової допомоги ветеранам Великої 
Вітчизняної війни вищезазначених категорій;



2
придбати конверти та привітальні листівки для вручення ветеранам 

Великої Вітчизняної війни під час проведення заходів з нагоди 65-ої річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945 років на суму 1215 грн. 
(одна тисяча двісті п’ятнадцять гривень).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора 
гуманітарного департаменту – заступника міського голови  з питань 
діяльності виконавчих органів ради Пупишеву В.Я.

Міський голова В.Пузаков

Гавриленко 
24-55-65


