
                      

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
                                   КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ          

від 21 вересня 2022 року                                                          № 665
              
                                         
Про надання одноразової грошової
допомоги мешканцю Кропивницької
міської територіальної громади, який
постраждав внаслідок збройного
ураження Російською Федерацією
23 липня 2022 року 

Керуючись  статтями  46  та  144  Конституції  України,  підпунктом  1
пункту “а” частини першої статті 34 та статтями 52, 59 Закону України “Про
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  рішенням  міської  ради  від  17  січня
2017  року  №  760  “Про  затвердження  Програми  соціального  захисту  та
соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017 - 2022 роки”
(зі  змінами),  Порядком  надання  одноразової  грошової  допомоги  мешканцям
Кропивницької  міської  територіальної  громади,  які  постраждали  внаслідок
збройного  ураження  Російською  Федерацією  23  липня  2022  року,
затвердженого  рішенням  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради
від 23 серпня 2022 року № 587, (далі — Порядок),  рішенням міської комісії з
питань  техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  (протокол
від 15 вересня 2022 року № 17), рішенням тимчасової робочої групи з розгляду
питань  щодо  надання  одноразової  грошової  допомоги  мешканцям
Кропивницької  міської  територіальної  громади,  які  постраждали  внаслідок
збройного  ураження Російською Федерацією 23 липня 2022 року,  (протокол
від 15 вересня 2022 року № 1), Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дати одноразову грошову допомогу 1 мешканцю Кропивницької міської
територіальної  громади,  який  постраждав  внаслідок  збройного  ураження
Російською Федерацією 23 липня 2022 року та опинився в складних життєвих
обставинах, у розмірі,  визначеному  Порядком  та запропонованому тимчасовою
робочою  групою  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової  грошової
допомоги  мешканцям  Кропивницької  міської  територіальної  громади,  які
постраждали внаслідок збройного ураження Російською Федерацією 23 липня
2022  року (далі  -  тимчасова  робоча  група),  згідно  з  додатком   на  загальну
суму 50 000,0 грн (п’ятдесят тисяч гривень 00 копійок).



2
2.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради

виплатити   допомогу  1   мешканцю  Кропивницької  міської  територіальної
громади,  який  постраждав  внаслідок  збройного  ураження  Російською
Федерацією 23 липня 2022 року та опинився в складних життєвих обставинах, у
розмірі,  визначеному Порядком  та  запропонованому тимчасовою  робочою
групою, згідно з додатком  на загальну суму 50 000,0 грн (п’ятдесят тисяч гривень
00 копійок) шляхом перерахування на картковий рахунок в банківській  установі. 

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

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

Тетяна Яніцька 30 89 26 



                                                                                                                                              Додаток
                                                                                                                                              до рішення Виконавчого комітету 
                                                                                                                                              Кропивницької міської ради
                                                                                                                                              21 вересня 2022 року № 665

СПИСОК
мешканців міста, яким надається одноразова грошова допомога 

№
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 Дуб
Сергій 
Миколайович

*** *** *** *** 50000,00

Заступник директора департаменту -
начальник управління соціального
захисту населення Подільського району 
департаменту соціальної політики                                                                                          Катерина МАКСИМЕНКО
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