РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від "11" березня 2020 року

№ 34

Про надання одноразової адресної
грошової допомоги
Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктом “а” пункту 1
статті 34 та статтями 42, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, статтею 13 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”,
відповідно до пункту 1 Заходів щодо реалізації Програми соціального захисту
та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2020 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760, (зі змінами),
пунктів 3.7, 5.11 Положення про комісію з розгляду питань щодо надання
одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького,
затвердженого рішенням Міської ради міста Кропивницького від 26 квітня
2018 року № 1586, (зі змінами), рішення комісії з розгляду питань щодо
надання одноразової адресної грошової допомоги мешканцям міста
Кропивницького (протокол від 27 лютого 2020 року № 3):
1. Дати одноразову адресну грошову допомогу за депутатськими
зверненнями 2 мешканцям міста, які опинились в складних життєвих
обставинах, згідно з додатками 1, 2 на загальну суму 57 100,00 грн (п'ятдесят
сім тисяч сто гривень 00 копійок).
2. Відділу бухгалтерського обліку Міської ради міста Кропивницького
виплатити одноразову адресну грошову допомогу мешканцям міста за рахунок
коштів, передбачених для надання одноразової адресної грошової допомоги
мешканцям міста, які опинилися у складних життєвих обставинах:
1) 1 мешканці міста згідно з додатком 1 на загальну суму
10 100,00 грн (десять тисяч сто гривень 00 копійок) шляхом перерахування на
картковий рахунок в банківській установі;
2) 1 мешканцю міста згідно з додатком 2 на загальну суму 47 000,00 грн
(сорок сім тисяч гривень 00 копійок) в готівковій формі через касу Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.
Міський голова
Олена Ахметова 24 55 65

Андрій РАЙКОВИЧ

Додаток 1
до розпорядження міського голови
“11” березня 2020 року № 34
СПИСОК
мешканців міста, яким надається одноразова адресна грошова допомога шляхом перерахування на карткові рахунки
в банківських установах
№
з/п
1

Прізвище, ім'я,
по батькові
Митрофаненко
Наталія
Борисівна

Адреса

Рік народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікаційний номер

Причина звернення

Сума, грн

Інформація про депутатське
звернення

***

***

***

***

Придбання ліків

10 100,00

Депутатське звернення
групи депутатів
від 31.01.20
№ 7815-мр/зв

Начальник управління соціальної
підтримки населення

Юлія ВОВК

Додаток 2
до розпорядження міського голови
“11” березня 2020 року № 34
СПИСОК
мешканців міста, яким надається одноразова адресна грошова допомога в готівковій формі
№
з/п
1.

Прізвище, ім'я,
по батькові
Авдієнко
Олексій
Дмитрович

Адреса

Рік народження

Серія та номер
паспорта

Ідентифікаційний номер

Причина звернення

Сума, грн

Інформація про депутатське
звернення

***

***

***

***

Придбання ліків

47 000,00

Депутатське звернення
групи депутатів
від 05.02.20
№ 7854-мр/зв

Начальник управління соціальної
підтримки населення

Юлія ВОВК

