УКРАЇНА

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

№______
м. Кропивницький

Про надання матеріальної
допомоги на виготовлення
пам'ятника

Керуючись ст. 46 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” ст. 34,
ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання
пункту 4 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 2018 року
№ 760, у зв'язку зі смертю визволителя міста Братушка Івана Васильовича та
враховуючи звернення Руденко Ольги Іванівни, Виконавчий комітет Міської
ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Дати грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні, яка проживає за
адресою: *****************(**********************), *****, *******,
(********, *************), як члену сім'ї померлого визволителя міста на
виготовлення пам'ятника у розмірі 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень).
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні у сумі 5 000,00 гривень
(п'ять тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених для відшкодування
витрат на поховання окремих категорій громадян міста, виготовлення
пам'ятників.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Тінькова 24 36 58

А. Райкович

УКРАЇНА

Доопрацьовано 10.10.2018 р.

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

№______
м. Кропивницький

Про надання матеріальної
допомоги на виготовлення
пам'ятника

Керуючись ст. 46 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” статті 34,
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на

виконання пункту 4 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня
2018 року № 760, у зв'язку зі смертю визволителя міста Братушка Івана
Васильовича та враховуючи звернення Руденко Ольги Іванівни, Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Дати грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні, яка проживає за
адресою: *****************(**********************), *****, *******,
(********, *************), як члену сім'ї померлого визволителя міста на
виготовлення пам'ятника у розмірі 5 000,00 грн (п'ять тисяч гривень).
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні у сумі 5 000,00 гривень
(п'ять тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених для відшкодування
витрат на поховання окремих категорій громадян міста, виготовлення
пам'ятників.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Тінькова 24 36 58

А. Райкович

УКРАЇНА
Доопрацьовано 22.10.18

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

№______
м. Кропивницький

Про надання матеріальної
допомоги на виготовлення
пам'ятника
Керуючись ст. 46 Конституції України, підпунктом 1 п. “а” статті 34,
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на

виконання пункту 4 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на
2017-2019 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня
2018 року № 760, у зв'язку зі смертю ветерана війни, визволителя міста
Братушка Івана Васильовича та враховуючи звернення Руденко Ольги
Іванівни, Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Дати грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні, яка проживає за
адресою: *****************(**********************), *****, *******,
(********, *************), як члену сім'ї померлого ветерана війни,
визволителя міста на виготовлення пам'ятника у розмірі 5 000,00 грн (п'ять
тисяч гривень).
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити грошову допомогу Руденко Ользі Іванівні у сумі 5 000,00 гривень
(п'ять тисяч гривень) за рахунок коштів, передбачених для відшкодування
витрат на поховання окремих категорій громадян міста, виготовлення
пам'ятників.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н. Є.

Міський голова
Тінькова 24 36 58

А. Райкович

