
 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 23 липня 2019 року № 419

Про внесення змін та доповнень
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від 23 квітня 2019 року № 244
“Про надання грошової допомоги 
до 74-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні”

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  пункту  1
статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в Україні”, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни та доповнення до рішення Виконавчого комітету Міської
ради  міста  Кропивницького  від  23  квітня  2019  року  №  244  “Про  надання
грошової допомоги  до 74-ї річниці перемоги над нацизмом  у Другій світовій
війні”, а саме:

1) у пунктах 1, 2 цифри “211” замінити на цифри “213”, цифри та слова
“211  000,00  грн  (двісті  одинадцять  тисяч гривень  00  копійок)”  замінити  на
цифри і слова “213 000,00 грн (двісті тринадцять тисяч гривень 00 копійок)”;

2)  додаток  до  рішення  доповнити  строками 212,  213  у  редакції  згідно
з додатком.

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

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради    Олександр МОСІН

Роман Лапа 24 36 58



Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
від 23 липня 2019 року № 419

Додаток до списку
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань, 

колишніх неповнолітніх в'язнів

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Адреса Рік 
наро-

дження

Статус Ідентифіка-
ційний
номер

Серія та
номер

паспорта

Сума

1 2 3 4 5 6 7 8
212 Васько Тетяна 

Іванівна
************** **** Жертва нацистських

переслідувань
********* ******** 1000,00

213 Карташова Людмила 
Іванівна

************** **** Жертва нацистських
переслідувань

********* ******** 1000,00

Начальник управління соціальної 
підтримки населення Ю.ВОВК
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