УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 2018 року

№______
м.Кропивницький

Про надання грошової допомоги
з нагоди Міжнародного дня людей
похилого віку
Керуючись ст. 46, ст. 140 Конституції України, підпунктом 1 п. “а”
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
п. 5 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 (зі
змінами), з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1.
Дати
одноразову
грошову
допомогу
громадянам
міста
Кропивницького, яким виповнилося 100 років, у розмірі 1000,00 грн кожному
на загальну суму 4000,00 грн (чотири тисячи гривень) згідно з додатком.
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу вищезазначеним громадянам на загальну
суму 4000,00 грн (чотири тисячи гривень) за рахунок коштів, передбачених на
грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 років.
3. Управлінню соціальної підтримки населення Міської ради міста
Кропивницького забезпечити вручення грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Яніцька 24 55 65

А. Райкович

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _______ 2018 № _____
Список
громадян міста Кропивницького, яким виповнилося 100 років,
для отримання грошової допомоги
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Місце проживання

Дата
народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікаційний
номер

Сума

1

Красновська
Сімі-Шльома
Менделеївна

***

***

***

***

1000,00

2

Кушнірова
Ніна
Тимофіївна

***

***

***

***

1000,00

3

Черненко
Микола
Тарасович

***

***

***

***

1000,00

4

Четвертак
Пелагея
Федосіївна

***

***

***

***

1000,00

Начальник управління соціальної
підтримки населення

Ю. Вовк

Доопрацьовано 31.07.2018

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 2018 року

№______
м.Кропивницький

Про надання грошової допомоги
з нагоди Міжнародного дня людей
похилого віку
Керуючись ст. 46 Конституції України, підпунктом 1 п. “а”
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
п. 5 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі
змінами), з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1.
Дати
одноразову
грошову
допомогу
громадянам
міста
Кропивницького, яким виповнилося 100 і більше років, у розмірі 2000,00 грн
кожному на загальну суму 8000,00 грн (вісім тисяч гривень) згідно з додатком.
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу вищезазначеним громадянам на загальну
суму 8000,00 грн (вісім тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених на
грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років.
3. Управлінню соціальної підтримки населення Міської ради міста
Кропивницького забезпечити вручення грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Яніцька 24 55 65

А. Райкович

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _______ 2018 № _____
Список
громадян міста Кропивницького, яким надається грошова допомога з нагоди
Міжнародного дня людей похилого віку
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Місце проживання

Дата
народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікаційний
номер

Сума

1

Красновська
Сіма-Шльома
Менделеївна

***

***

***

***

2000,00

2

Кушнірова
Ніна
Тимофіївна

***

***

***

***

2000,00

3

Черненко
Микола
Тарасович

***

***

***

***

2000,00

4

Четвертак
Пелагея
Федосіївна

***

***

***

***

2000,00

Начальник управління соціальної

Доопрацьовано

06.08.18

УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "____"_____________ 2018 року

№______
м.Кропивницький

Про надання грошової допомоги
з нагоди Міжнародного дня людей
похилого віку
Керуючись ст. 46 Конституції України, підпунктом 1 п. “а”
ст. 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
п. 5 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту та соціальної
підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2019 роки, затвердженої
рішенням Кіровоградської міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі
змінами), з нагоди відзначення Міжнародного дня людей похилого віку
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1.
Дати
одноразову
грошову
допомогу
громадянам
міста
Кропивницького, яким виповнилося 100 і більше років, у розмірі 2000,00 грн
кожному на загальну суму 6000,00 грн (шість тисяч гривень) згідно з додатком.
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу вищезазначеним громадянам на загальну
суму 6000,00 грн (шість тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених на
грошові виплати громадянам, яким виповнилося 100 і більше років.
3. Управлінню соціальної підтримки населення Міської ради міста
Кропивницького забезпечити вручення грошової допомоги.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Яніцька 24 55 65

А. Райкович

Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _______ 2018 № _____
Список
громадян міста Кропивницького, яким надається грошова допомога з нагоди
Міжнародного дня людей похилого віку
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Місце проживання

Дата
народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікаційний
номер

Сума

1

Кушнірова
Ніна
Тимофіївна

***

***

***

***

2000,00

2

Черненко
Микола
Тарасович

***

***

***

***

2000,00

3

Четвертак
Пелагея
Федосіївна

***

***

***

***

2000,00

Начальник управління соціальної
підтримки населення

Ю. Вовк

