
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____"_____________ 20___ року №______

Про внесення змін та доповнень
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від 26 квітня 2022 року № 219 “Про
надання грошової допомоги 
до 77-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні”

Керуючись  статтями  46,  140,  Конституції  України,  підпунктами  1,  2
пункту “а” частини першої статті 34 та статтею 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести  зміни  та  доповнення  до  рішення  Виконавчого  комітету
Кропивницької  міської  ради  від  26  квітня  2022  року  №  219  “Про  надання
грошової допомоги  до 77-ї річниці перемоги над нацизмом  у Другій світовій
війні”, а саме:

1)  в  пункті  1  цифри  “83”  замінити  на  цифри  “84”,  цифри  та  слова
“124,5  тис.  грн  (сто  двадцять  чотири тисячі  п’ятсот гривень  00  копійок)”
замінити на цифри і слова “126,0 тис. грн (сто двадцять шість тисяч гривень
00 копійок)”;

2) в підпункті 1 пункту 2 цифри “42” замінити на цифри “43”, цифри та
слова “63 000,00 грн (шістдесят три тисячі гривень 00 копійок)” замінити на
цифри  і  слова  “64  500,00  грн  (шістдесят  чотири тисячі  п’ятсот гривень
00 копійок)”

3)  додаток  1  до  рішення  доповнити  строкою  44  у  редакції  згідно
з додатком.

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Роман Лапа  30 89 26 (531)



 Додаток
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
“___” ____________ 2022 року № ___

СПИСОК
учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жертв нацистських переслідувань, яким надається

грошова допомога шляхом перерахування на карткові рахунки в банківських установах

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Адреса Рік 
наро-

дження

Статус Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Сума

1 2 3 4 5 6 7 8

44 Змієнко Петро  
Олександрович

***************** ****** ***************** ********* ********** 1 500,00

Директор департаменту 
соціальної політики Юлія ВОВК
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