
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від 27 вересня  2010 року                           № 905

м. Кіровоград

Про надання одноразової грошової 
допомоги громадянам міста Кіровограда, 
яким у 2010 році виповнилося 
100 і більше років

Керуючись ст. 46 р. ІІ, ст. 140 та ст. 146 р. XІ Конституції України,           
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання 
п. 4 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, та у зв’язку з відзначенням Міжнародного дня людей похилого віку 
виконавчий комітет Кіровоградської міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Дати одноразову грошову допомогу громадянам міста Кіровограда, 
яким у 2010 році виповнилося 100 і більше років, а саме:

500 грн. (п’ятсот гривень) – Гудименко Ніні Сергіївні (площа Дружби 
народів, 6, кв.9), яка  народилася 10 березня 1910 року;

500 грн. (п’ятсот гривень) – Кур’яну Полікарпу Филимоновичу 
(вул. Гранітна, 48), який народився 8 березня 1910 року;

500 грн. (п’ятсот гривень) – Мороз Софії Сидорівні (вул. Гоголя, 88, 
кв.27), яка народилася 2 лютого 1908 року;

500 грн. (п’ятсот гривень) – Неживенко Христині Савеліївні                    
(вул. Індустріальна, 46), яка народилася 18 серпня 1909 року;

500 грн. (п’ятсот гривень) – Удовцовій Олександрі Павлівні                     
(вул. Куроп’ятникова, 27, кв.119), яка народилася 6 квітня 1910 року.

2. Відділу бухгалтерського обліку Кіровоградської міської ради 
(Господарикова О.П.) виплатити допомогу вищезазначеним громадянам в 
сумі 2500 грн. (дві тисячі п’ятсот гривень) за рахунок коштів, передбачених 
на грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років.
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3. Відділу соціальної підтримки населення Кіровоградської міської 

ради (Вовк Ю.М.):
придбати 17 подарунків на загальну суму 6800 грн. (шість тисяч 

вісімсот гривень) за рахунок коштів, передбачених по КФК 090412 “Інші 
видатки на соціальний захист населення” КЕКВ 1343;

забезпечити вручення грошової допомоги та подарунків.
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


