
 
                                УКРАЇНА                                 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 15 лютого  2018 року          № 1402

Про внесення змін до рішення 
Кіровоградської міської ради 
від 17 січня 2017 року № 760
“Про затвердження Програми 
соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення
міста на 2017-2019 роки” 

Керуючись  статтями  140,  142,  143  Конституції  України,  статтею  26
Закону України “Про місцеве  самоврядування в  Україні”,  Міська  рада міста
Кропивницького

В И Р І Ш И Л А:

1.  Внести  зміни до  рішення Кіровоградської  міської  ради від  17 січня
2017 року № 760 (зі змінами) “Про затвердження Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки”,
а саме:

Заходи  щодо  реалізації  Програми  соціального  захисту  та  соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затверджених
рішенням Кіровоградської  міської  ради від  17 січня  2017 року № 760  “Про
затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих
категорій населення міста на 2017-2019 роки”  викласти у новій редакції згідно
з додатком.
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2.  Включити  Програму  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки
окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки до  Програми
економічного  і  соціального  розвитку  міста  Кропивницького  на  2018  рік  та
основних напрямів розвитку на 2019 і 2020 роки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
Міської  ради  міста  Кропивницького  з  питань  охорони  здоров'я,  освіти,
культури, молоді і спорту та соціальної політики та заступника міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                              А. Райкович

Яніцька  24 55 65                                               



                                                                                               Додаток
до рішення Міської ради 
міста Кропивницького
15 лютого  2018 року

                                                                                                                                              № 1402

ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної підтримки

окремих категорій населення міста  на 2017 - 2019 роки

№
з/п

Зміст заходу Термін
виконан

ня

Виконавці Фінансове забезпечення , тис. грн Результат впровадження

2017 2018 2019

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

Всього
за

рахунок
всіх

джерел

Міський
бюджет

Інші
джере-

ла

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Надання  одноразової
адресної  грошової
допомоги  мешканцям
міста, які опинилися у
складній  життєвій
ситуації:

за  зверненнями
депутатів   Міської
ради  міста
Кропивницького

за  пропозиціями
міського  голови,
секретаря  міської
ради,  заступників
міського  голови  з
питань  діяльності
виконавчих  органів
ради

2017-
2019

Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку 

5785,4

3990,0

1795,4

- 4200,0

2940,0

1260,0

- 4410,0

3087,0

1323,0

- Забезпечення виконання рішень
Міської  ради  міста
Кропивницького  та
Виконавчого  комітету  Міської
ради  міста  Кропивницького
щодо  надання  одноразової
адресної  грошової  допомоги
мешканцям міста, які опинилися
у складній життєвій ситуації
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Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Відшкодування
витрат  за  надані
соціальні послуги
понад  обсяги,
визначені державни-
ми  стандартами
громадянам  4-ї  групи
рухової активності 

2018-
2019

Територіальні
центри
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг) 
Подільського та
Фортечного
районів  міста
Кропивницько-
го

- Згідно зі 
зверненнями
громадян, 
які
перебувають
на обліку в 
Територіаль-
них центрах 
соціального 
обслугову-
вання 
(надання 
соціальних 
послуг)

Згідно зі 
зверненнями
громадян, 
які
перебувають
на обліку в 
Територіаль-
них центрах 
соціального 
обслугову-
вання 
(надання 
соціальних 
послуг)

Поліпшення  матеріального
стану  громадян  4-ї  групи
рухової  активності,  які
перебувають  на  обліку  в
Територіальних  центрах
соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг) 

3 Виплата  пансіонів
Почесним громадянам
міста

2017-
2019

Відділ 
бухгалтерського
обліку 

151,2 159,6 168,0 Забезпечення виконання рішень
Міської  ради  міста
Кропивницького  та
Виконавчого  комітету  Міської
ради  міста  Кропивницького
щодо  виплати  пансіонів
Почесним громадянам міста

4 Грошові  виплати  на
відшкодування витрат
на поховання окремих
категорій  громадян
міста,  виготовлення
пам'ятників,
придбання  квіткової
продукції

2017-
2019

Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

15,6

15,0

0,6

17,5

16,0

1,5

18,4

16,8

1,6

Забезпечення виконання рішень
Виконавчого  комітету  Міської
ради  міста  Кропивницького
щодо  виділення  коштів  на
відшкодування  витрат  для
проведення  поховання  окремих
категорій  громадян  міста  та
виготовлення пам'ятника

5 Грошові  виплати
громадянам,  яким
виповнилося  100  і
більше  років,
придбання
подарунків, листівок, 
квіткової продукції

2017-
2019

Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

30,1

10,0

16,0

0,1

4,0

35,2

20,0

10,0

0,2

5,0

37,0

21,0

10,5

0,21

5,25

Вшанування  людей,  яким
виповнилося  100 та  більше
років,  до  дня  народження  та
Міжнародного  дня  людей
похилого віку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 Надання  грошової
допомоги  вдовам
померлих
чорнобильців  та
ліквідаторам
наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,
придбання листівок та
квіткової  продукції,
послуг  з  проведення
заходів 

2017-
2019

Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

422,7

407,0

1,9

13,8

644,9

621,0

2,0

12,9

9,0

677,2

652,1

2,1

13,6

9,4

Забезпечення  проведення
заходів  пов’язаних  з
роковинами  Чорнобильської
катастрофи  та  з  нагоди  Дня
вшанування учасників ліквідації
аварії на Чорнобильській АЕС 

7 Надання  грошової
допомоги
політв'язням  та
репресованим,
придбання  листівок,
квіткової продукції

2017-
2019

Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

16,7

13,8

2,9

22,1

18,0

0,1

4,0

23,2

18,9

0,1

4,2

Забезпечення  проведення
заходів  з  нагоди  Дня  пам'яті
жертв політичних репресій

8 Надання  грошової
допомоги  особам  з
інвалідністю  до
Міжнародного  дня
осіб  з  інвалідністю,
Міжнародного  дня
глухих,
Міжнародного  дня
сліпих,  придбання
листівок  та  квіткової
продукції,  послуг  з
проведення заходів

2017-
2019

Управління
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

144,9

118,0

1,0

8,9

17,0

231,0

216,0

1,7

4,3

9,0

242,6

226,8

1,8

4,5

9,5

Забезпечення  проведення
заходів  з  нагоди  Міжнародного
дня  осіб  з  інвалідністю,
Міжнародного  дня  глухих,
Міжнародного дня сліпих

9 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за
користування
житлово–
комунальними
послугами  осіб  з
інвалідністю  1  і  2
груп по зору

2017-
2019

Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

147,0 156,3 164,1 Поліпшення  матеріального
стану сімей осіб з інвалідністю 1
і  2   груп  по  зору  шляхом
часткового  звільнення
від оплати за спожиті житлово–
комунальні послуги 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

10 Звільнення  на  50  %
від  оплати  за
користування  житло-
во-комунальними
послугами  членів
сімей  військово-
службовців,  що
загинули в Республіці
Афганістан

2017-
2019

Головне
управління
житлово–
комунального
господарства 

23,0 13,7 14,4 Поліпшення  матеріального
стану  сімей  військо-
вослужбовців,  які  загинули  в
Республіці  Афганістан,  шляхом
звільнення від оплати за спожиті
житлово-комунальні послуги

11 Звільнення  на  50  %
від  абонентської
плати за користування
телефонами  осіб  з
інвалідністю  1  і  2
груп по зору

2017-
2019

Управління
розвитку
транспорту  та
зв’язку 

32,1 34,1 35,8 Поліпшення  матеріального
стану сімей осіб з інвалідністю 1
і  2  груп  по  зору  шляхом
часткового  звільнення  від
оплати  за  користування
телефонами

12 Надання  фінансової
підтримки
громадським
організаціям  осіб  з
інвалідністю
та ветеранів війни:

2017-
2019

Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

300,0 355,0 375,9 Забезпечення виконання законів
України  “Про  статус  ветеранів
війни,  гарантії  їх  соціального
захисту”,  “Про  основи
соціальної  захищеності  осіб  з
інвалідністю в Україні”

Міська  організація
ветеранів України

130,0 130,0 137,5

Міська  організація
ветеранів
фізкультури,  спорту і
війни

15,0 - -

Міська  громадська
організація  “Союз
Чорнобиль України”

15,0 - -

Кропивницька  міська
організація
Української  Спілки
ветеранів
Афганістану

29,0 46,0 48,8
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Кропивницьке
товариство
політв'язнів  та
репресованих

10,0 10,0 10,6

Спілка  учасників
бойових  дій  і
ветеранів  військової
служби міста

20,0 38,0 40,3

Товариство  інвалідів
Великої  Вітчизняної
та інших війн міста

12,0 16,0 16,9

Кропивницьке  міське
відділення
Всеукраїнського
об’єднання ветеранів

12,0 15,0 15,9

Кропивницька  міська
організація  інвалідів
“Сила духу”

12,0 20,0 21,2

Міська  громадська
організація  “Спілка
незрячих
Кіровоградського
УВП УТОС“

15,0 30,0 31,8

Кіровоградська міська
організація
захисників  Вітчизни
“Бойове братство”

30,0 - -

Громадська
організація  “Серця
матерів
Кіровоградщини”

- 50,0 52,9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

13 Надання  грошової
допомоги  до  свят
ветеранам війни та 
праці,  придбання
листівок,  квіткової
продукції, подарунків,
послуг  з  проведення
заходів   

2017-
2019

Управління 
соціальної 
підтримки 
населення 

Відділ 
бухгалтерського
обліку

695,4

643,0

5,9

36,5

10,0

666,0

612,0

5,0

31,0

10,0

8,0

699,3

642,6

5,3

32,5

10,5

8,4

Забезпечення  вшанування
ветеранів  війни  та  праці
відповідно  до   Закону  України
“Про  увічнення  перемоги  над
нацизмом у Другій світовій війні
1939-1945  років”,  забезпечення
проведення заходів з нагоди Дня
визволення  міста  від
фашистських загарбників, Дня 
вшанування  учасників  бойових
дій  на  території  інших  держав,
Дня  Перемоги над  нацизмом  у
Другій  світовій  війні,  Дня
скорботи,  Дня  партизанської
слави,  Дня  ветерана,  Дня
визволення  України  від
фашистських загарбників

Разом 7764,1 6535,4 6865,9

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                                          Ю. Вовк


	Додаток

