
                   
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від 12 грудня   2017   року               №  596

м.Кропивницький

Про надання грошової 
допомоги ветеранам війни – 
визволителям міста

Керуючись  ст.  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  п.  1  ст.  34
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, на виконання
п.  11 Заходів щодо реалізації  Програми соціального захисту та соціальної
підтримки  окремих  категорій  населення  міста  на  2017-2019  роки,
затверджених  рішенням  Кіровоградської  міської  ради  від  17  січня
2017 року № 760, враховуючи подання Кіровоградської міської організації
ветеранів України, з нагоди 74-ї річниці визволення міста від фашистських
загарбників Виконавчий комітет міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1.  Дати  грошову  допомогу  5  ветеранам  війни-визволителям
міста у розмірі 2 000,00 грн кожному на загальну суму 10 000,00 грн (десять
тисяч гривень)  згідно з додатком.

2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити  грошову  допомогу  5  ветеранам  війни-визволителям  міста  на
загальну  суму  10  000,00  грн  (десять  тисяч  гривень)  за  рахунок  коштів,
передбачених для надання грошової  допомоги до свят  ветеранам війни та
праці.

3.  Управлінню  соціальної  підтримки  населення  міської  ради  міста
Кропивницького  організувати  урочисте  вручення  грошової  допомоги
ветеранам  війни-визволителям міста.  

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради                                       О. Мосін

Тінькова   24 36 58



Додаток 
до рішення Виконавчого комітету міської
ради міста Кропивницьког
12 грудня  2017
№  596

СПИСОК
ветеранів війни-визволителів міста

№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Домашня адреса Серія та номер 
паспорта 

Ідентифікаційний
номер 

Сума, грн

1 Бодялова Катерина 
Костянтинівна 

************************** ********** ************* 2 000,00

2 Братушко Іван 
Васильович

************************** ********** ************* 2 000,00

3 Долженко Валентина 
Семенівна 

************************** ********** ************* 2 000,00

4 Крангач Валентина 
Михайлівна

************************** ********** ************* 2 000,00

5 Майданюк Марія 
Петрівна 

************************** ********** ************* 2 000,00

Разом 10 000,00

Начальник управління соціальної 
підтримки населення                                                                                                                                       Ю. Вовк
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