
                      У К Р А Ї Н А                     
                                                                                                           

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

від  25 квітня  2017 року                                                                          № 215

Про надання щомісячної 
матеріальної допомоги  членам сімей 
загиблих учасників АТО, які є 
мешканцями міста, для вирішення 
соціально-побутових питань

Керуючись  ст.  46  Конституції  України,  підпунктом  1  п.  “а”
ст.  34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
на  виконання   пункту  2.3  Заходів  щодо реалізації  Комплексної  програми
підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України
та  членів  їх  сімей  на  2017-2019  роки,  затверджених  рішенням
Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 759,  відповідно до
Порядку  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  сім'ям  загиблих
учасників  антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями  міста,  для
вирішення  соціально-побутових  питань,  затвердженого  рішенням
виконавчого  комітету  Кіровоградської  міської  ради  від  28  лютого
2017 року №  96, та рішення комісії з питань надання матеріальної допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які є
мешканцями міста (протокол від 23 березня 2017 року № 1),  виконавчий
комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Дати  щомісячну  матеріальну  допомогу  для  вирішення соціально-
побутових питань 45 членам сімей загиблих учасників антитерористичної
операції, а саме:

з  01  січня  по  31  березня  поточного  року  (включно)  у  сумі
572,50 грн (п'ятсот сімдесят дві гривні п'ятдесят копійок); 

з  01  квітня  по  30  вересня  поточного  року  (включно)  у
272,50 грн (двісті сімдесят дві гривні п'ятдесят копійок);

з  01  жовтня  по  31  грудня  поточного  року  (включно)  у  сумі
572,50 грн (п'ятсот сімдесят дві гривні п'ятдесят копійок) згідно з додатком.

2. Відділу  бухгалтерського  обліку  міської  ради  провести  виплату
допомоги  відповідно  до  пункту  18  Порядку  надання  щомісячної
матеріальної   допомоги   сім'ям    загиблих    учасників    антитерористичної
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операції,  які  є  мешканцями  міста,  для  вирішення  соціально-побутових
питань,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради
від 28 лютого  2017 року № 96.

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова                                                                                    А. Райкович

Тінькова 24 36 58



Додаток 
до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської 
міської ради 
25 квітня   2017

                    № 215

СПИСОК 
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

яким надається щомісячна матеріальна допомога 
для вирішення соціально-побутових питань 

№
з/
п

Прізвище, ім'я, по батькові Рік
наро-

дження

Місце проживання Іденти-
фікаційний

номер

Серія та
номер

паспорта
1 2 3 4 5 6

1 Азаров Микола Григорович **** ***************************** ********** **********

2 Алєксєєва Юлія Леонідівна **** ***************************** ********** **********

3 Балога Ольга  Вікторівна **** ***************************** ********** **********

4
Безкровна Марина 
Олександрівна

**** ***************************** ********** **********

5 Бурко Аліна Володимирівна **** ***************************** ********** **********
6 Височина Олена Миколаївна **** ***************************** ********** **********
7 Власенко Світлана Миколаївна **** ***************************** ********** **********

8 Волкотруб Анна Сергіївна **** ***************************** ********** **********

9 Волохов Олег Вікторович **** ***************************** ********** **********

10
Гаркавенко Катерина 
Валеріївна 

**** ***************************** ********** **********

11 Глушко Ігор Олександрович **** ***************************** ********** **********
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12 Горовенко Юлія Вікторівна **** ***************************** ********** **********
13 Гришина Ніна Михайлівна **** ***************************** ********** **********
14 Грушова Катерина Василівна **** ***************************** ********** **********
15 Карпа Марина Миколаївна **** ***************************** ********** **********

16
Кашпур Анастасія 
Володимирівна

**** ***************************** ********** **********

17
Коваленко Тетяна 
Володимирівна

**** ***************************** ********** **********

18 Кондакова Алла Олександрівна **** ***************************** ********** **********
19 Кулигіна Ірина Олександрівна **** ***************************** ********** **********

20
Майстерюк Ірина 
Станіславівна

**** ***************************** ********** **********

21 Марков Анатолій Васильович **** ***************************** ********** **********
22 Матвієнко Ірина Анатоліївна **** ***************************** ********** **********

23
Нароженко Ольга 
Володимирівна

**** ***************************** ********** **********

24 Олефіренко Ольга Юріївна **** ***************************** ********** **********

25 Павленко Людмила Федорівна **** ***************************** ********** **********

26
Паршутіна Оксана 
Олександрівна

**** ***************************** ********** **********

27 Петрович Наталія Леонідівна **** ***************************** ********** **********

28 Пономаренко Яна Вахабівна **** ***************************** ********** **********
29 Рожковська Любов Анатоліївна **** ***************************** ********** **********
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30 Росовська Тетяна Миколаївна **** ***************************** ********** **********

31 Сабада Тетяна Павлівна **** ***************************** ********** **********

32
Сєнчева Сніжана 
Володимирівна

**** ***************************** ********** **********

33 Слободянюк Людмила Іванівна **** ***************************** ********** **********
34 Сніцар Леся Петрівна **** ***************************** ********** **********
35 Соловйова Тетяна Петрівна **** ***************************** ********** **********
36 Степанок Олена Валентинівна **** ***************************** ********** **********
37 Тельнова Світлана Василівна **** ***************************** ********** **********
38 Тигнян Лада Миколаївна **** ***************************** ********** **********
39 Токар Вікторія Миколаївна **** ***************************** ********** **********

40 Федитник Наталія Сергіївна **** ***************************** ********** **********

41 Хрипунов Всеволод Іванович **** ***************************** ********** **********

42 Черноморченко Ніна Іванівна **** ***************************** ********** **********

43 Шаповал Олена Андріївна **** ***************************** ********** **********

44
Шершень Антоніна 
Анатоліївна

**** ***************************** ********** **********

45 Шмалько Наталія Іванівна **** ***************************** ********** **********

Начальник відділу соціальної
підтримки населення                                                                                                                                                         Ю. Вовк
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