
     

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "18 " грудня  2020 року                           № 668 

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”,  відповідно  до  пункту  16  Заходів  щодо  реалізації  Програми
соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста
на 2017 - 2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від 17 січня 2017 року
№  760,  (зі  змінами),  Порядку  надання одноразової  грошової  допомоги
мешканцям  міста  Кропивницького,  які  постраждали  від  стихійного  лиха
17 жовтня  2020  року,  затвердженого рішенням Виконавчого  комітету  міської
ради  від 21 жовтня 2020 року  № 537, (зі змінами),  (далі - Порядок), та рішення
тимчасової  робочої  групи  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького,  які  постраждали  від
стихійного  лиха  17  жовтня  2020  року  (протоколи  від  17  листопада  №  7,
від 25-26 листопада 2020 року № 8, від 02 грудня 2020 року № 9 та від 03 грудня
2020 року № 10), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Дати одноразову грошову допомогу  27 особам,  що 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  одноразової  грошової  допомоги  мешканцям
міста Кропивницького, які постраждали від стихійного лиха (далі - тимчасова
робоча  група),  згідно  з  додатком  1  на  загальну  суму  188 143,90 грн
(сто вісімдесят вісім тисяч сто сорок три гривні 90 копійок).

2. Відділу бухгалтерського обліку Кропивницької міської ради виплатити
одноразову  грошову  допомогу  особам,  що постраждали від  стихійного  лиха
17 жовтня 2020 року та опинилися в складних життєвих обставинах, у розмірах,
запропонованих тимчасовою робочою групою, згідно з додатком 1 на загальну
суму  188 143,90 грн  (сто  вісімдесят  вісім  тисяч  сто  сорок  три  гривні
90  копійок)  шляхом  перерахування  на  карткові  рахунки  в  банківських
установах.



2
3. Відмовити у наданні одноразової грошової допомоги  25 особам згідно

з додатком 2.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова                                                                      Андрій РАЙКОВИЧ

Вікторія Бойко 35 83 98



                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                                      до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                      Кропивницької міської ради
                                                                                                                                      "18 " грудня  2020 року   № 668  

СПИСОК
мешканців міста, яким надається одноразова 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.  Геращенко
Олександр
Вадимович

*** *** *** *** 7 494,20

2. Гордова
Лідія
Сергіївна

*** *** *** *** 9 794,60

3. Даньшин
Анатолій
Михайлович

*** *** *** *** 1 596,00

4. Дащенко
Григорій
Васильович

*** *** *** *** 13 357,30

5. Димура 
Світлана 
Олександрівна

*** *** *** *** 89,50



                                                                                                                         2                                                                          Продовження додатка 1

1 2 3 4 5 6 7

6. Дорошенко
Віктор
Пилипович

*** *** *** *** 1 501,20

7. Зборовська
Любов
Валентинівна

*** *** *** *** 552,40

8. Іванченко 
Надія 
Іванівна

*** *** *** *** 3191,80

9. Канцер 
Ігор 
Іванович

*** *** *** *** 14 477,80

10. Капітан 
Віра 
Георгіївна

*** *** *** *** 1 546,60

11. Ковтун 
Яна 
Андріївна

*** *** *** *** 7 068,50

12. Костенко 
Олександр 
Олександрович

*** *** *** *** 23 615,00
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1 2 3 4 5 6 7

13. Кочерженко
Олена
Вікторівна

*** *** *** *** 4 622,50

14. Кочерженко
Сергій
Миколайович

*** *** *** *** 4 622,50

15. Лукіна 
Світлана 
Вікторівна

*** *** *** *** 21 205,50

16. Матвієць 
Марія 
Василівна

*** *** *** *** 3 831,60

17. Пащенко 
Ніна 
Федорівна

*** *** *** *** 8 181,50

18. Решетнюк
Олександр
Павлович

*** *** *** *** 3 668,40

19. Савченко 
Іван 
Олександрович

*** *** *** *** 898,70
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20. Сапетна
Ніна
Сергіївна

*** *** *** *** 23 615,00

21. Скоморохов
Анатолій
Іванович

*** *** *** *** 3 987,50

22. Старосадча
Зінаїда
Іванівна

*** *** *** *** 1 899,00

23. Тимофієнко 
Олена 
Володимирівна

*** *** *** *** 8 861,00

24. Чепелев
Сергій
Михайлович

*** *** *** *** 1 708,90

25. Шаповал 
Наталія 
Петрівна

*** *** *** *** 13 357,30
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26. Юденко 
Надія 
Миколаївна

*** *** *** *** 1 853,00

27. Яновська
Любов
Володимирівна

*** *** *** *** 1 546,60

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                        Юлія ВОВК

      



                                                                                                                                      Додаток 2
                                                                                                                                      до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                      Кропивницької міської ради
                                                                                                                                      "18 " грудня  2020 року   № 668  

СПИСОК
громадян, яким відмовлено у наданні  одноразової грошової допомоги 

згідно  з рішенням тимчасової робочої групи з розгляду питань 
щодо надання грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Адреса Рік
народ-
ження

Причина
звернення

Причина
відмови

1 2 3 4 5 6

1 Берест 
Ніна 
Францівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

2 Брайченко
Микола
Петрович 

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги у
зв’язку  з  тим,  що  згідно  з  актом  огляду  технічного  стану
будівлі  не  виявлено  пошкоджень  житлового  будинку,  що
підтверджено власниками будинку
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3 Васильєва 
Валентина
Анатоліївна

*** *** Подолання 
наслідків 

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з тим, що згідно з пунктом 1.3 Порядку матеріальна
допомога надається громадянам, які звернулися у порядку та
у спосіб, встановлений даним Порядком, та які є власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

4 Воробйова
Людмила
Володимирівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що згідно  з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

5 Галушка
Ольга
Миколаївна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги
у зв’язку з тим, що згідно з пунктом 1.3 Порядку допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***
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6 Грабовенська 
Зінаїда 
Іванівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

7 Гречка 
Павло 
Васильович

*** *** Подолання 
наслідків 

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги у
зв’язку  з  тим,  що  не  надано  документи,  які  передбачено
додатком до  Порядку

8 Зайко
Максим
Юрійович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з тим, що згідно з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***
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1 2 3 4 5 6

9 Іванченко 
Микола 
Іванович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

10 Ковальов
Микола
Миколайович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що  згідно з  актом огляду технічного стану
будівлі  не виявлено пошкоджень житлового будинку

11 Колесник
Іван
Петрович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду
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12 Лебедєва 
Олена 
Вікторівна 

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

13 Маломуж
Галина
Іванівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що згідно  з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

14 Марченко
Максим
Олексійович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду
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15 Маслюк 
Ольга 
Іванівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що згідно  з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

16 Мінакова 
Оксана 
Валентинівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

17 Письменюк 
Леонід 
Федорович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду
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18 Радецька
Тамара
Петрівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що  згідно  з  актом  огляду  технічного  стану
будівлі не виявлено пошкоджень житлового будинку

19 Ришецой
Тамара
Іванівна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

20 Ротар 
Сергій 
Йосифович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду
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21 Рязанцев
Ілля 
Петрович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що згідно  з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

22 Свороба 
Віта 
Олексіївна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду

23 Сніжко 
Наталія 
Анатоліївна

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з  тим,  що згідно з  пунктом 2.8 Порядку,  допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел. 

Відповідно  до  звіту  “Благодійної  організації
“Міжнародний   благодійний  фонд  “СМАЙЛ”,  за  даною
адресою на ліквідацію наслідків стихійного лиха матеріальну
допомогу надано за рахунок коштів фонду
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24 Соловей 
Володимир
Валентинович

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку  з  тим,  що згідно  з  пунктом 2.8  Порядку допомога
надається  на  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха  та/або
повну  або  часткову  ліквідацію  наслідків  стихійного  лиха
мешканцям  міста  за  рахунок  коштів  бюджету  міста
Кропивницького за умови, якщо таку допомогу не надано з
інших джерел.

Рішенням  Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста
Кропивницького від 02 листопада 2020 року № 583  виділено
кошти  з  резервного  фонду  бюджету  міста
ОСББ  “Лелеківське”  для  проведення  аварійно-
відновлювальних  робіт  покрівлі  багатоквартирного
житлового будинку ***

25 Ян-Сін-Тан
Валентина
Миколаївна 

*** *** Подолання
наслідків

стихійного лиха

Відмовити у наданні одноразової грошової  допомоги  у
зв’язку з тим, що згідно з пунктом 1.3 Порядку  допомога
надається громадянам, які звернулися у порядку та у спосіб,
встановлений  даним  Порядком,  та  які  є  власниками
нерухомого майна, а саме житлового (садового) будинку, що
був пошкоджений внаслідок стихійного лиха.

Заявник  не  має  документів,  що  посвідчують  факт
набуття  права  власності  на  нерухоме  майно,  а  саме
житлового (садового) будинку ***

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                         Юлія ВОВК
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