
 
УКРАЇНА 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ'ЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
від 29 липня 2014 року                            № 3274 
 
Про внесення змін до рішення  
Кіровоградської міської ради  
від 29 січня 2014 року № 2755  
 
 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 пункту 3 Заходів щодо реалізації 
Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій 
населення міста Кіровограда на 2014 рік, затвердженої рішенням 
Кіровоградської міської ради від 29 січня 2014 року № 2755 в наступній 
редакції, що додається. 
 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 Дригу В. В. 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                 І. Марковський 
 
 
 
 
Вовк 24 55 65 
Вовк 24 55 65



Додаток  
до рішення Кіровоградської міської ради  
від 29 липня 2014 
№ 3274 
 

Зміни та доповнення до Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту 
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста Кіровограда на 2014 рік 

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

№ 
з/
п 

Зміст заходу Тер-
мін 
вико-
нання, 
рік 

Виконавці Затвер-
джено 
на 2014 
рік 

Держав-
ного 
бюджету  

Облас-
ного 
бюджету  

Міськог

о 
бюджету 

Інших 
джерел 
фінан-
сування 

Результат 
впровадження 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 Грошові виплати та 

відшкодування витрат на 
поховання окремих 
категорій громадян міста, в 
тому числі 
військовослужбовців 
військових частин 
Кіровоградського гарнізону, 
які загинули під час 
виконання службових 
обов'язків, та загиблих 
військовослужбовців, 
поховання яких 
здійснюється в місті 
Кіровограді 

2014 Відділ 
соціальної 
підтримки 
населення 
Кіровоградської 
міської ради 
 
Відділ 
бухгалтерського 
обліку 
Кіровоградської 
міської ради 

73,56   73,56  Забезпечення 
виконання рішень 
Кіровоградської 
міської ради щодо  
поховання окремих 
категорій громадян 
міста, в тому числі 
військовослужбовці

в військових частин 
Кіровоградського 
гарнізону, які 
загинули під час 
виконання 
службових 
обовязків, та 
загиблих 
військовослужбовці

в, поховання яких 
здійснюється в місті 
Кіровограді 

 
Начальник відділу соціальної підтримки населення                                                                                                Ю. Вовк 


