
   
  

 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 21 жовтня 2020 року № 537 „Про затвердження 

Порядку надання одноразової грошової допомоги 

мешканцям міста Кропивницького, які постраждали 

від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року” 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтями 34, 52, 59 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до 

рішення Міської ради міста Кропивницького від 26 вересня 2006 року № 124 

“Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду міського 

бюджету”,  протоколу позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Міської ради міста 

Кропивницького від 17 жовтня 2020 року № 22 Виконавчий комітет Міської 

ради міста Кропивницького   

 

В И Р І Ш И В:  

 

Внести зміни та доповнення до рішення 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”, а саме: 

1) пункт 1.3. розділу 1 та пункт 2.1. розділу 2 Порядку надання 

одноразової грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького, які 

постраждали від стихійного лиха 17 жовтня 2020 року, (далі – Порядок) 

викласти в наступній редакції: 

„1.3. Матеріальна допомога надається громадянам, які звернулися у 

порядку та спосіб, встановлені даним Порядком, та які є власниками 

нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що був 

пошкоджений внаслідок стихійного лиха. 

Матеріальна допомога надається власнику вказаного нерухомого 

майна у порядку та спосіб, встановлені даним Порядком, одноразово на 

відновлення виключно одного житлового (садового) будинку, що був 

пошкоджений внаслідок стихійного лиха.”; 



 

2 

 

„2.1. Підставою для розгляду питання щодо надання допомоги є 

особиста заява власника та/або власників нерухомого майна, а саме 

житлового (садового) будинку, що був пошкоджений внаслідок стихійного 

лиха, на ім”я міського голови згідно з додатком.”; 

2) пункти 2.5. та 2.8. розділу 2 Порядку доповнити абзацами 

наступного змісту: 

„2.5. Фізичним особам, які звернулися у спосіб, встановлений даним 

Порядком, та яким житловий (садовий) будинок та/або домоволодіння 

належить на праві спільної часткової власності, розмір одноразової 

матеріальної допомоги визначається згідно з пунктом 2.5. розділу 2 цього 

Порядку та остання розподіляється між ними пропорційно їх часткам у праві 

спільної часткової власності на цей житловий (садовий) будинок та/або 

домоволодіння.  

Фізичним особам, які звернулися у спосіб, встановлений даним 

Порядком, та яким житловий (садовий) будинок та/або домоволодіння 

належить на праві спільної сумісної власності, розмір одноразової 

матеріальної допомоги визначається згідно з пунктом 2.5. розділу 2 цього 

Порядку та остання розподіляється між ними порівну.”; 

„2.8. – отримання в повному або частковому обсязі матеріальної 

допомоги (відновлювальних робіт) на ліквідацію наслідків стихійного лиха 

та/або повну або часткову ліквідацію наслідків стихійного лиха з інших 

джерел.”. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимир Покаленко 35 83 75 


