
 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від « 10 » липня 2017 року      № 337 

 

Про затвердження списку осіб 

на безоплатне встановлення 

приладів обліку холодної води  

в квартирах, житлових будинках  

малозабезпечених пільгових  

верств населення міста Кропивницького 

 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 3 п. “а” ст. 30, 

підпунктом 2 п. “а” ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради                  

від 25 квітня 2017 року  № 207 “Про затвердження Порядку встановлення 

приладів обліку холодної води в квартирах, житлових будинках 

малозабезпечених пільгових верств населення міста Кропивницького”, 

відповідно до заяв осіб, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради  

 
 

В И Р І Ш И В: 
 

 

 

Затвердити список осіб на безоплатне встановлення приладів обліку 

холодної води в квартирах, житлових будинках  малозабезпечених пільгових  

верств населення міста Кропивницького згідно з додатком. 

 
 

  
 

Міський голова                А. Райкович 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Михальська 24 84 55 

 

 

 

 



Додаток  

 до рішення виконавчого комітету   

 Кіровоградської міської ради 

 “ 10 ” липня 2017 

 № 337 

 

 

 

СПИСОК 

осіб на безоплатне встановлення приладів обліку холодної води в 

квартирах, житлових будинках малозабезпечених пільгових верств 

населення міста Кропивницького 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. 

Адреса реєстрації та 

фактичного проживання 

пільговика 

 

 

 

Пільгова 

категорія 

Розмір 

середньо-

місячного 

сукупного 

доходу сім’ї  з 

розрахунку на 

одну особу, грн 

Кількість 

приладів, 

один. 

Вартість 

робіт, 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 

1 *********** *********** 

Член сім’ї 

загиблого 
(померлого) 

ветерана війни ***** 1 1140,49 

2 *********** *********** Учасник війни ***** 1 1140,80 

3 *********** *********** Дитина війни ***** 1 1125,45 

4 *********** *********** Дитина війни ***** 1 1139,64 

5 *********** *********** Дитина війни ***** 1 1179,10 

6 *********** *********** Дитина війни ***** 1 1131,00 

7 *********** *********** Дитина війни ***** 1 1028,75 

8 *********** *********** 

Член сім’ї 

загиблого 

(померлого) 

ветерана війни ***** 2 1508,94 

9 *********** *********** 

Дружина 

померлого  

ліквідатора 

аварії на ЧАЕС ***** 1 1058,33 

 

 

 

 

Начальник Головного управління  

житлово-комунального господарства                                                           В. Кухаренко 

 

 


	ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

