
 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____" _____________ 20___ року №______

Про припинення виплати щомісячної
матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника антитерористичної
операції для вирішення 
соціально-побутових питань

Керуючись  підпунктом  “а”  пункту  1  статті  34  та  статтею  59  Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до  Порядку
надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  сім'ям  загиблих  учасників
антитерористичної операції, які є мешканцями міста, для вирішення соціально-
побутових витань, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради
від 28 лютого 2017 року № 96,  рішення комісії з питань надання матеріальної
допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які
є мешканцями міста (протокол від 21 листопада 2019 року № 11), враховуючи
заяву  Грушової  Катерини  Василівни,  Виконавчий  комітет  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Припинити виплату щомісячної матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної
операції, Грушовій Катерині Василівні,  **** року народження, яка проживає
за  адресою:  вул.  *****,  **** (**  ******,  **********),  у  зв’язку  із  втратою
статусу  сім’ї  загиблого  учасника  бойових  дій,  з  01  грудня  2019  року
у розмірі 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
припинити  виплату  щомісячної  матеріальної  допомоги  Грушовій  Катерині
Василівні  з  01  грудня  2019 року  у  розмірі  500,00  грн  (п'ятсот  гривень
00 копійок).

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

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа 24 36 58
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МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____" _____________ 20___ року №______

Про припинення виплати щомісячної
матеріальної допомоги члену сім'ї
загиблого учасника антитерористичної
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Керуючись  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в  Україні”,  статтею  10  Закону  України  “Про  статус  ветеранів  війни,
гарантії їх соціального захисту”,  відповідно до Порядку надання щомісячної
матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції,
які  є  мешканцями  міста,  для  вирішення  соціально-побутових  витань,
затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  28  лютого
2017  року  №  96,  рішення  комісії  з  питань  надання  матеріальної  допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які
є  мешканцями  міста  (протокол  21  листопада  2019  року  № 11), враховуючи
заяву  Грушової  Катерини  Василівни,  Виконавчий  комітет  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Припинити виплату щомісячної матеріальної допомоги для вирішення
соціально-побутових питань члену сім'ї загиблого учасника антитерористичної
операції, Грушовій Катерині Василівні,  **** року народження, яка проживає
за адресою: вул. ******, ****, ******************** (** ******, **********),
у зв’язку із втратою статусу сім’ї загиблого учасника бойових дій, з 01 грудня
2019 року у розмірі 500,00 грн (п'ятсот гривень 00 копійок).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
припинити  виплату  щомісячної  матеріальної  допомоги  Грушовій  Катерині
Василівні  з  01  грудня  2019 року  у  розмірі  500,00  грн  (п'ятсот  гривень
00 копійок).

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

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа 24 36 58


