
 

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 23 серпня 2022 року                                                                 № 580

Про надання допомоги мешканцям 
міста Кропивницького на оренду та 
найм житла 

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  1 пункту  “а”
частини  першої  статті  34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування
в Україні”, відповідно до пункту 27 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), та рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 17 серпня 2022 року №  14)
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Дати допомогу 21 особі, які  відселені  з  1-ї  та  2-ї  секцій  житлового
будинку  за  адресою:  вул.  Космонавта  Попова,  буд.  24,  корп.  1  внаслідок
надзвичайної  ситуації  у  зв’язку  з  вибухом  газу,  на  оренду  та  найм  житла
для  тимчасового  проживання  терміном  до  2-х  місяців  рівними  частинами
у сумі 4 000,00 грн (чотири тисячі гривень 00 копійок) щомісяця кожному згідно
з додатком.

2.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради
провести виплату допомоги 21 особі шляхом перерахування на карткові рахунки
в  банківських  установах  за  рахунок  коштів,  передбачених  для  надання
допомоги громадянам, які  відселені з 1-ї  та 2-ї  секцій житлового будинку за
адресою:  вул.  Космонавта  Попова,  буд.  24,  корп.  1  внаслідок  надзвичайної
ситуації у зв’язку з вибухом газу, на оренду та найм житла.

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

Секретар міської ради                                                               Олег КОЛЮКА

Юлія Вовк 30 89 26



                                                                                Додаток 
                                                                                                                                      до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                      Кропивницької міської ради 
                                                                                                                                      23 серпня 2022 року № 580

СПИСОК
осіб, яким надається допомога на оренду та найм житла

шляхом перерахування на карткові рахунки в банківських установах
№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Місце проживання Рік 
народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікацій-
ний номер

1 2 3 4 5 6

1. Батуріна 
Наталія
Іванівна

*** *** *** ***

2. Голодаєв
Анатолій
Іванович

*** *** *** ***

3. Дідковська
Наталія
Вікторівна

*** *** *** ***

4. Кириченко
Тетяна
Анатоліївна

*** *** *** ***

5. Колєснік
Ліна
Володимирівна

*** *** *** ***

6. Лабовська
Анна
Олександрівна

*** *** *** ***

7. Латарцев 
Олександр 
Олександрович

*** *** *** ***
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1 2 3 4 5 6

8. Медвєдєва 
Інна 
Анатоліївна

*** *** *** ***

9. Модлінський 
Руслан 
Петрович

*** *** *** ***

10. Окольнича
Тетяна
Володимирівна

*** *** *** ***

11. Паливода 
Олексій 
Анатолійович

*** *** *** ***

12. Паніот
Інна
Петрівна

*** *** *** ***

13. Пилипенко
Галина
Яковлівна

*** *** *** ***

14. Романова
Алла
Григорівна

*** *** *** ***

15. Сорочан 
Ольга 
Анатоліївна

*** *** *** ***

16. Сторчак 
Надія 
Петрівна

*** *** *** ***
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17. Сторчак 
Оксана 
Юріївна

*** *** *** ***

18. Тіщенко
Ірина
Володимирівна

*** *** *** ***

19. Чеботар
Олександр
Якович

*** *** *** ***

20. Чуйко
Ніна
Петрівна

*** *** *** ***

21. Чупа
Таміла
Василівна

*** *** *** ***

Заступник директора департаменту 
соціальної політики                                                                                                                                   Олена КОСТЕНКО
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