
                                    

 Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від  "10" листопада  2020 року                              № 593

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

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом 1 пункту “а”
частини   першої  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  від  стихійного  лиха  17  жовтня  2020  року  (протокол
від  02  листопада 2020  року  №  5),  Виконавчий  комітет  Міської  ради
міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Дати одноразову грошову допомогу  24 особам, які  постраждали від
стихійного  лиха  17  жовтня  2020  року  та  опинилися  в  складних  життєвих
обставинах,  у  розмірах,  запропонованих  тимчасовою  робочою  групою  з
розгляду  питань  щодо  надання  грошової  допомоги  мешканцям
міста Кропивницького (далі - тимчасова робоча група), згідно з додатком   на
загальну  суму  307  752,20 грн  (триста  сім  тисяч  сімсот  п’ятдесят  дві  гривні
20 копійок).

     2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
виплатити матеріальну  допомогу  24 особам, які  постраждали від  стихійного
лиха 17 жовтня 2020 року та опинилися в складних життєвих обставинах,  у
розмірах, запропонованих тимчасовою робочою групою, згідно з додатком  на
загальну  суму  307  752,20 грн  (триста  сім  тисяч  сімсот  п’ятдесят  дві  гривні
20  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.

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Анатолій Орлов 35 83 98



                                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                                      до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                      Міської ради міста Кропивницького
                                                                                                                                      "10" листопада  2020 року  № 593

СПИСОК
мешканців міста, яким надається одноразова адресна грошова допомога шляхом перерахування 

на карткові рахунки в банківських установах
№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Місце проживання Рік 
наро-

дження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікацій-
ний номер

Сума,
грн

1 2 3 4 5 6 7

1 Балануца 
Інна 
Володимирівна

*** *** *** *** 3-344,80

2 Береславська 
Віра 
Олександрівна

*** *** *** *** 18-121,40

3 Бондаренко
Володимир
Ісакович

*** *** *** *** 7-335,20

4 Боднарчук
Ірина 
Миколаївна

*** *** *** *** 33-209,80

5 Булгакова 
Інна 
Василівна

*** *** *** *** 13-108,80

6 Версаль 
Надія 
Володимирівна

*** *** *** *** 2-287,40



                                                                                                                                 2                                                               Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7

7 Волкова 
Юлія 
Олександрівна

*** *** *** *** 7-266,40

8 Гавенко
Марія
Миколаївна

*** *** *** *** 43-915,20

9 Гончарова 
Світлана 
Володимирівна

*** *** *** *** 3-937,00

10 Гордова
Лідія
Сергіївна

*** *** *** *** 20-228,00

11 Даніленко 
Лідія 
Андріївна

*** *** *** *** 3-381,60

12 Журавська
Олена
Василівна

*** *** *** *** 18-855,40

13 Захаренко 
Микола 
Григорович

*** *** *** *** 14-808,80



                                                                                                                                 3                                                               Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7

14 Козакова 
Валентина 
Олександрівна

*** *** *** *** 3-072,40

15 Лисянський
Василь
Васильович

*** *** *** *** 4-104,00

16 Магар Іскандар 
Надія 
Леонідівна

*** *** *** *** 1-793,60

17 Прохорова
Ірина
Георгіївна

*** *** *** *** 34-175,00

18 Романченко 
Володимир 
Кіндратович 

*** *** *** *** 3-015,20

19 Рубан 
Олександр 
Миколайович

*** *** *** *** 3-789,80

20 Стадник
Олександр
Олександрович

*** *** *** *** 1-382,60

21 Усок 
Віктор 
Миколайович

*** *** *** *** 28-783,00

22 Хайновський 
Віталій 
Миколайович

*** *** *** *** 14-675,20



                                                                                                                                 4                                                               Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7

23 Хуторнюк 
Людмила 
Михайлівна

*** *** *** *** 1-964,40

24 Язиков 
Юрій 
Вікторович 

*** *** *** *** 22-197,20

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                     Юлія ВОВК
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