
 

 Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  "22" жовтня 2020 року                                    № 539

Про надання одноразової грошової допомоги
мешканцям   міста   Кропивницького, які
постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  пункту  1
статті  34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 “Про затвердження Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017 - 2022 роки” (зі змінами), рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького  від  21 жовтня 2020 року  №  537  “Про  затвердження  Порядку
надання одноразової  грошової  допомоги  мешканцям міста  Кропивницького,  які
постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року” та рішенням  тимчасової
робочої  групи з  розгляду питань  щодо надання грошової  допомоги мешканцям
міста  Кропивницького,  які  постраждали  внаслідок  надзвичайної  ситуації
17 жовтня 2020 року (протокол від 22 жовтня 2020 року № 2), Виконавчий комітет
Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Дати одноразову грошову допомогу 16 особам, які опинилися в складних
життєвих обставинах та постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року,
у  розмірах,  запропонованих  комісією,  згідно з  додатком   на  загальну
суму  167  279,60 грн  (сто  шістдесят  сім  тисяч  двісті  сімдесят  дев’ять  гривень
60 копійок).

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
виплатити матеріальну допомогу  16 особам, які опинилися в складних життєвих
обставинах  та  постраждали  від  стихійного  лиха  17  жовтня  2020  року,
у  розмірах,  запропонованих  комісією,  на  загальну  суму  167  279,60 грн  (сто
шістдесят  сім  тисяч  двісті  сімдесят  дев’ять  гривень  60  копійок)  шляхом
перерахування на карткові рахунки в банківських  установах згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського
голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  згідно  з  розподілом
функціональних повноважень.

Заступник міського голови  з питань
діяльності виконавчих органів ради                                    Олександр МОСІН

Анатолій Орлов 35 83 98



                                                                                                                                              Додаток
                                                                                                                                              до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                              Міської ради міста Кропивницького
                                                                                                                                              "22" жовтня 2020 року № 539

№
з/
п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Місце проживання Рік 
наро-

дження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікацій-
ний номер

Реквізити
картк.рахунку

Сума,
грн

1 2 3 4 5 6 7

1 Береза 
Михайло 
Миколайович

*** *** *** *** *** 13-648,00

2 Березовська 
Оксана 
Юріївна

*** *** *** *** *** 36-006,60

3 Бойко 
Альбіна 
Костянтинівна

*** *** *** *** *** 3-708,60

4 Гіруліс 
Віталій 
Петрович

*** *** *** *** *** 16-816,80

5 Грищенко 
Валерій 
Павлович

*** *** *** *** *** 1-947,40

6 Зайцева
Олена
Михайлівна

*** *** *** *** *** 3-404,00
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1 2 3 4 5 6 7 8

7 Залевська 
Катерина 
Василівна

*** *** *** *** *** 14-843,20

8 Згривець
Олена
Михайлівна

*** *** *** *** *** 1-878,40

9 Красножон
Вадим
Миколайович

*** *** *** *** *** 8-311,60

10 Левіцька 
Надія  
Свиридівна

*** *** *** *** *** 15-905,80

11 Майдак 
Віктор 
Васильович

*** *** *** *** *** 14-215,80

12 Святокум 
Анатолій 
Васильович

*** *** *** *** *** -939,2

13 Скобліков 
Василь 
Пилипович

*** *** *** *** *** 11-862,00

14 Сяський
Володимир
Васильович

*** *** *** *** *** 12-326,20



                                                                                                                                3                                                              Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Штанько 
Микола 
Миколайович

*** *** *** *** *** 7-314,40

16 Яровий 
Вадим
Миколайович

*** *** *** *** *** 4-151,60

Заступник начальника управління 
соціальної  підтримки  населення                                                                                                            Анатолій ОРЛОВ
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