
 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від 14 квітня 2020 № 166 “Про надання
щомісячної матеріальної допомоги
дітям загиблих (померлих) та зниклих
безвісти учасників антитерористичної 
операції, операції Об'єднаних сил”

Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктами 1, 2 пункту “а”
частини 1 статті 34 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування
в  Україні”,  на  виконання  рішення  Міської  ради  міста  Кропивницького
від  08  вересня  2020  року  № “Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради
від  17  січня  2017  року  №  759  “Про  затвердження  Комплексної  програми
підтримки  учасників  антитерористичної  операції,  операції  об'єднаних  сил
в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки”, відповідно до
Порядку надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих учасників
антитерористичної операції, які є мешканцями міста, затвердженого рішенням
виконавчого  комітету  міської  ради  від  28  лютого  2017  року  № 94, рішення
комісії з питань надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної
операції  та  членам  сімей  загиблих,  які є  мешканцями  міста  (протокол  від
2020 року № 7), 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 14 квітня 2020 № 166 “Про надання щомісячної
матеріальної  допомоги  дітям  загиблих  (померлих)  та  зниклих  безвісти
учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил”, а саме:

1)  в  пункті  1  цифри “36”  замінити  на  “38”,  цифри та  слова  “01 січня
2020 року” замінити на “01 вересня 2020 року”, цифри та слова “1 500,00 (одна
тисяча  п'ятсот  гривень,  00  копійок)”  замінити  на  “2  500,00  грн  (дві  тисячі
п'ятсот гривень, 00 копійок)”;

2) в додатку 1 до рішення в колонці 7, у строках 13, 18, 22, цифру “1”
замінити на “2”;
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3)  додаток  1  до  рішення  доповнити  строками  37-38  у  редакції  згідно

з додатком.
2.  Рішення  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького

від 14 липня 2020 року № 295 “Про надання щомісячної матеріальної допомоги
дитині  загиблого  учасника операції  Об'єднаних сил”, від 09 вересня 2020 року
№  434  “Про  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  дітям  загиблих
учасників антитерористичної операції” визнати такими, що втратили чинність.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о.  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  35 83 00



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
“___” _____________ 2020 року № ____

СПИСОК
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції,

операції Об'єднаних сил, дітям, яких надається щомісячна матеріальна допомога
з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження 
Місце проживання

Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

37  Паршутіна Оксана 
 Олександрівна

****  ************************* ******** ********* 1

38  Тіхонова Людмила  
 Дмитрівна

****  ************************* ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК



 

 Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 14 квітня 2020 року № 166

Про надання щомісячної матеріальної
допомоги дітям загиблих/померлих
та зниклих безвісти учасників
антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  пункту  1
статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в  Україні”,  на  виконання  пункту  2.4 Заходів  щодо  реалізації  Комплексної
програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об'єднаних  сил  в  східних  областях  України  та  членів  їх  сімей  на
2017-2022 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року
№  759,  (у  новій  редакції),  відповідно  до  Порядку  надання  щомісячної
матеріальної допомоги дітям  загиблих учасників антитерористичної  операції,
які є мешканцями міста, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської
ради  від  28  лютого  2017  року  №  94,  рішення  комісії  з  питань надання
матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей
загиблих,  які є мешканцями міста (протокол від 27 лютого 2020 року № 2),
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Дати  щомісячну  матеріальну  допомогу  36 членам  сімей
загиблих/померлих та зниклих безвісти  учасників антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил, які мають дітей, з 01 січня 2020 року по 31 грудня
2020  року  (включно)  у  розмірі  1500,00  грн  (одна  тисяча  п'ятсот  гривень
00 копійок) на кожну дитину згідно з додатком 1.

2.  Дати  щомісячну  матеріальну  допомогу  1  сім'ї  загиблого  учасника
антитерористичної  операції  до  досягнення  повноліття  дитини  з  01  січня
2020 року по 31 липня 2020 року (включно) у розмірі 1500,00 грн (одна тисяча
п'ятсот гривень 00 копійок) згідно з додатком 2.

3.  Дати  щомісячну  матеріальну  допомогу  3  членам  сімей  загиблих
учасників  антитерористичної  операції  на  період  навчання  дітей  у  вищому
навчальному закладі з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року (включно)
у  розмірі  1500,00  грн  (одна  тисяча  п'ятсот  гривень  00  копійок)
згідно з додатком 3.
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4.  Дати  щомісячну  матеріальну  допомогу  1  сім'ї  загиблого  учасника

антитерористичної операції на період навчання дитини у вищому навчальному
закладі  з  01  січня  2020  року  по  31  січня  2020  року  (включно)
у  розмірі  1500,00  грн  (одна  тисяча  п'ятсот  гривень  00  копійок)
згідно з додатком 4.

5.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
провести виплату матеріальної допомоги  38 членам сімей  загиблих/померлих
та  зниклих  безвісти  учасників  антитерористичної  операції,  операції
Об'єднаних сил згідно з додатками 1, 2, 3, 4 за рахунок коштів, передбачених
для  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  дітям  загиблих/померлих,
військовополонених та зниклих безвісти учасників антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил.

6.  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



Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
14 квітня 2020 року № 166

СПИСОК
членів сімей загиблих/померлих та зниклих безвісти учасників антитерористичної операції,

операції Об'єднаних сил, дітям, яких надається щомісячна матеріальна допомога
з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження
Місце проживання

Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

1 2 3 4 5 6 7
1 Беспалова Лілія   

Андріївна
****  ***************** ******** ********* 1

2 Бойко Олена 
Стефанівна

****  ***************** ******** ********* 1

3 Бочарнікова Людмила  
Володимирівна 

****  ***************** ******** ********* 1

4 Бурко Аліна  
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 2

5 Волкотруб Анна 
Сергіївна

****  ***************** ******** ********* 1

6 Гаркавенко Катерина 
Валеріївна 

****  ***************** ******** ********* 1



2                                                           Продовження додатка 1
1 2 3 4 5 6 7
7 Головко Олена 

Миколаївна 
****  ***************** ******** ********* 2

8 Горовенко Юлія 
Вікторівна 

****  ***************** ******** ********* 1

9 Грігорян Тамара ****  ***************** ******** ********* 2
10 Зіноватна-Краснова 

Ярослава Ігорівна
****  ***************** ******** ********* 1

11 Карпа Марина 
Миколаївна 

****  ***************** ******** ********* 1

12 Кашпур Анастасія 
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 1

13 Коваленко Тетяна 
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 1

14  Кулигін Олег   
 Олегович

****  ***************** ******** ********* 1

15 Куроп'ятник Надія 
Валентинівна

****  ***************** ******** ********* 2

16 Матвієнко Ірина 
Анатоліївна

****  ***************** ******** ********* 1

17 Нароженко Ольга 
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 1

18 Панченко Наталія 
Григорівна

****  ***************** ******** ********* 1

19 Петрович Наталія 
Леонідівна

****  ***************** ******** ********* 1

20 Пономаренко Яна 
Вахабівна

****  ***************** ******** ********* 1



3                                                           Продовження додатка 1
1 2 3 4 5 6 7
21 Росовська Тетяна 

Миколаївна
****  ***************** ******** ********* 1

22 Сабада Тетяна 
Павлівна

****  ***************** ******** ********* 1

23 Сєнчева Сніжана 
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 1

24 Сніцар Леся Петрівна ****  ***************** ******** ********* 2

25 Соловйова Тетяна 
Петрівна

****  ***************** ******** ********* 1

26 Степаненко 
Яна Андріївна

****  ***************** ******** ********* 1

27 Сухіна Ольга  
Олександрівна

****  ***************** ******** ********* 1

28 Тєльна Наталія 
Вікторівна

****  ***************** ******** ********* 1

29 Тимофієва Ірина 
Анатоліївна

****  ***************** ******** ********* 3

30 Ткаченко Тетяна 
Вікторівна

****  ***************** ******** ********* 1

31 Токар Вікторія 
Миколаївна

****  ***************** ******** ********* 1

32 Топор Катерина 
Василівна

****  ***************** ******** ********* 1

33 Федитник Наталія 
Сергіївна

****  ***************** ******** ********* 1



4                                                           Продовження додатка 1
1 2 3 4 5 6 7
34 Французан Світлана 

Миколаївна
****  ***************** ******** ********* 1

35 Шаповал Олена 
Андріївна

****  ***************** ******** ********* 1

36 Шершень Антоніна 
Анатоліївна

****  ***************** ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
14 квітня 2020 року № 166

СПИСОК
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, дітям, яких надається

щомісячна матеріальна допомога до досягнення ними повноліття
з 01 січня 2020 року по 31 липня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження

Місце проживання Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

1 Сабада Тетяна 
Павлівна

****  ***************** ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК



Додаток 3
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
14 квітня 2020 року № 166

СПИСОК
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, дітям, яких надається
щомісячна матеріальна допомога на період навчання у вищих навчальних закладах,

з 01 січня 2020 року по 30 червня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження

Місце проживання Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

1 Коваленко Тетяна 
Володимирівна

****  ***************** ******** ********* 1

2 Панченко Наталія 
Григорівна

****  ***************** ******** ********* 1

3 Паршутіна Оксана 
Олександрівна

****  ***************** ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК



Додаток 4
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
14 квітня 2020 року № 166

СПИСОК
членів сімей загиблих, учасників антитерористичної операції, дітям, яких надається
щомісячна матеріальна допомога на період навчання у вищих навчальних закладах,

з 01 січня 2020 року по 31 січня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження

Місце проживання Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

1 Шмалько Наталія 
Іванівна

****  ***************** ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК



Доопрацьовано 16.10.2020

 

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про внесення змін та доповнень 
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
від 14 квітня 2020 року № 166 
“Про надання щомісячної матеріальної 
допомоги дітям загиблих (померлих)
та зниклих безвісти учасників
антитерористичної операції,
операції Об'єднаних сил”

Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктами 1, 2 пункту “а”
частини  першої статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування  в  Україні”,  на  виконання  рішення  Міської  ради
міста Кропивницького від 08 вересня 2020 року № 3440 “Про внесення змін до
рішення  міської  ради  від  17  січня  2017  року  №  759  “Про  затвердження
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції,
операції  Об'єднаних сил  в  східних  областях  України  та  членів  їх  сімей  на
2017-2022  роки”,  відповідно  до  Порядку  надання  щомісячної  матеріальної
допомоги  дітям  загиблих  учасників  антитерористичної  операції,  які
є  мешканцями  міста,  затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  міської
ради  від  28  лютого  2017  року  №  94, 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  14  квітня  2020  року №  166 “Про  надання
щомісячної  матеріальної  допомоги  дітям  загиблих  (померлих)  та  зниклих
безвісти учасників  антитерористичної  операції,  операції  Об'єднаних  сил”,
а саме:

1)  в  пункті  1  цифри “36”  замінити  на  “38”,  цифри та  слова  “01 січня
2020 року” замінити на “01 вересня 2020 року”, цифри та слова “1 500,00 (одна
тисяча  п'ятсот  гривень,  00  копійок)”  замінити  на  “2  500,00  грн  (дві  тисячі
п'ятсот гривень, 00 копійок)”;



2
2) в додатку 1 до рішення в колонці 7, у строках 13, 18, 22, цифру “1”

замінити на “2”;
3)  додаток  1  до  рішення  доповнити  строками  37-38  у  редакції  згідно

з додатком.

2.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  рішення  Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького від 14 липня 2020 року № 295
“Про  надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  дитині  загиблого
учасника операції  Об'єднаних сил”, від 09 вересня 2020 року № 434 “Про
надання  щомісячної  матеріальної  допомоги  дітям  загиблих  учасників
антитерористичної операції”. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на т.в.о.  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Роман Лапа  35 83 00



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
“___” _____________ 2020 року № ____

СПИСОК
членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції,

операції Об'єднаних сил, дітям, яких надається щомісячна матеріальна допомога
з 01 вересня 2020 року по 31 грудня 2020 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження 
Місце проживання

Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Кіль-
кість
дітей

37  Паршутіна Оксана 
 Олександрівна

****  ************************* ******** ********* 1

38  Тіхонова Людмила  
 Дмитрівна

****  ************************* ******** ********* 1

Начальник управління
соціальної підтримки населення Юлія ВОВК
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