
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 27 квітня 2021 року         №284 
 

 

 

  

Про надання дозволу на 

отримання грошової 

компенсації 

 

 Керуючись   статтями   140,  146  Конституції України,  статтею  177 

Сімейного кодексу України, статтею 32 Цивільного кодексу України, 

підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про  

місцеве самоврядування в Україні», статтею 17 Закону України «Про 

охорону дитинства», статтею 12 Закону України «Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей», пунктом 11 Порядку 

визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх                         

сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле              

приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                

від 2 вересня 2015 року № 728, враховуючи  рішення  комісії  з  питань  

захисту  прав дитини (протокол  від 14 квітня 2021 року №16), розглянувши 

заяви громадян з проханням про надання дозволу на отримання грошової 

компенсації, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Дозволити: 

  

1) гр. К *** В *** Я *** та гр. К *** Л *** М ***,                                    

які зареєстровані в  м. Кропивницькому по вул. Б ***, отримати в 

установленому законом порядку грошову компенсацію за належне для 

отримання їх дитині К *** В *** В ***, *** року                                      

народження, жиле приміщення; 

 

2) гр. Б *** М *** В *** та гр. Б *** В ***                                                  

В ***, які зареєстровані в  м. Кропивницькому по вул. Б ***,                       

отримати в установленому законом порядку грошову компенсацію за 

належне для отримання їх дітям Б *** Д *** М ***,                                                 

*** року народження, Б *** Н *** М ***,                                                                

***  року народження, жиле приміщення. 
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2. Відкрити особовий рахунок у банківській установі: 

 

1) Гр. К *** В *** Я *** та гр. К *** Л *** М ***                                    

на ім’я їх дитини К *** В *** В ***, *** року                                         

народження, та покласти на її ім’я кошти (грошову компенсацію) за         

належне їй для отримання жиле приміщення; 

 

2) гр. Б *** М *** В *** та гр. Б *** В ***                                                 

В *** на ім’я їх дітей  Б *** Д *** М ***, *** року                                     

народження, Б *** Н *** М ***, *** року народження, та                            

покласти на їх ім’я кошти (грошову компенсацію) за належне їм для 

отримання жиле приміщення. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ігор Горін 36 83 36  


