
  

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  “28” червня 2022  року                                                   № 386

Про внесення змін до рішення 
Виконавчого комітету Кропивницької 
міської ради від 26 квітня 2022 року № 217                                        
“Про надання одноразової адресної грошової 
допомоги особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору 
для вирішення соціально-побутових питань”

Керуючись  статтями  46,  140  та  146  Конституції  України,  підпунктом  1
пункту “а” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, на виконання пункту 13 Заходів щодо реалізації Програми соціального
захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста
на  2017-2022 роки,  затверджених  рішенням  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  760,  (зі  змінами),  Порядку  надання  грошової  допомоги  окремим
категоріям  населення  міста  Кропивницького,  затвердженого  рішенням
Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради  від  23  листопада  2021  року
№ 773, (зі змінами),  враховуючи повідомлення відділу державної реєстрації смерті
у  місті  Кропивницькому  Південно-Східного  міжрегіонального  управління
Міністерства  юстиції  (м.  Дніпро)  від  05  травня  2022  року  №  313-22.24-34,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради
від 26  квітня  2022  року  №  217  “Про  надання  одноразової  адресної  грошової
допомоги  особам  з  інвалідністю  1  і  2  груп  по  зору  для  вирішення  соціально-
побутових питань” (далі - рішення), а саме:

1) вилучити пункт 1 додатка 2;
2) пункти 2-5 вважати пунктами 1-4;
3)  слова  та  цифри  пункту  1  рішення  “103  особам”  та  “247 200,00  грн

(двісті  сорок сім тисяч двісті гривень 00 копійок)” замінити словами та цифрами
“102  особам”  та  “244  800,00  грн  (двісті  сорок  чотири  тисячі  вісімсот  гривень
00 копійок)” відповідно;

4)  слова  та  цифри  підпункту  2  пункту  2  рішення  “5  особам”  та
“12 000,00 грн  (дванадцять тисяч  гривень)”  замінити  словами  та  цифрами
“4 особам” та “9 600,00 грн (дев’ять тисяч шістсот гривень  00 копійок) відповідно.

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Вікторія Бойко 30 89 26 (514)


