
Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року № _____

Про надання грошової допомоги
ветерану війни - визволителю міста

Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктами 1, 2 пункту “а”
частини 1 статті 34 та статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”, на виконання пункту 14 Заходів щодо реалізації Програми соціального
захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-
2022 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760
(зі  змінами),  відповідно  до  Порядку  надання  грошової  допомоги  окремим
категоріям  населення  міста  Кропивницького,  затвердженого  рішенням
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького, враховуючи подання
громадської організації “Організація ветеранів України міста Кропивницького”,
з  нагоди  відзначення  77-ї  річниці  визволення  міста  від  фашистських
загарбників Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Дати  грошову  допомогу  ветерану  війни  -  визволителю  міста
Долженко  Валентині  Семенівні,  ****  року  народження,  яка  проживає  за
адресою:  ***  ***********  (****.  ************),  **,  **.  **  (**  ******,
**********) у розмірі 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень 00 копійок).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
виплатити  грошову  допомогу  ветерану  війни  -  визволителю  міста
Долженко  Валентині  Семенівні у  розмірі  5 000,00  грн  (п'ять  тисяч  гривень
00 копійок) за  рахунок коштів,  передбачених для  надання  допомоги  до  свят
ветеранам війни та праці.

3. Контроль за виконанням даного 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
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