
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від  “____” ________ 2021 року № _____

Про надання одноразової матеріальної 
допомоги учасникам операції Об'єднаних сил, 
які є мешканцями м. Кропивницького

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”
пункту 1 статті 34, статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”,  відповідно  до  пункту  2.2  розділу  2  Заходів  щодо  реалізації
Комплексної  програми  підтримки  учасників  антитерористичної  операції,
операції  Об'єднаних  сил  в  східних  областях  України  та  членів  їх  сімей
на  2017-2022  роки,  затверджених  рішенням  міської  ради  від  17  січня
2017 року № 759 (у новій редакції), Порядку надання одноразової матеріальної
допомоги  учасникам  антитерористичної  операції,  які  є  мешканцями  міста,
затвердженого  рішенням  виконавчого  комітету  міської  ради  від  28  лютого
2017  року  №  93,  рішення  комісії  з  питань  надання матеріальної  допомоги
учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  сімей  загиблих,  які  є
мешканцями міста, (протокол від 29 квітня 2021 року № 3) Виконавчий комітет
Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В :

1.  Дати  одноразову  матеріальну  допомогу  39  учасникам  операції
Об'єднаних сил, які є мешканцями м. Кропивницького, у сумі 3 000,00 грн (три
тисячі  гривень  00  копійок)  кожному  на  загальну  суму  117  000,00  грн  (сто
сімнадцять тисяч гривень 00 копійок) згідно з додатком.

2.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради
здійснити виплату допомоги 39 учасникам операції Об'єднаних сил на загальну
суму  117  000,00  грн  (сто  сімнадцять  тисяч  гривень  00  копійок)  за  рахунок
коштів, передбачених на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного.

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

Анна Гаращенко  35 83 00



Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
“___” _________ 2021 року № ____

СПИСОК
учасників операції Об'єднаних сил,

яким надається одноразова матеріальна допомога 

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Місце проживання Рік
наро-
джен-

ня

Номер та
серія

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

1 2 3 4 5 6

1 Абдуллаєв Руслан Фираддин огли *************** **** ** ****** **********

2 Алєксєєв Анатолій Олександрович *************** **** ** ****** **********

3 Алєксєєв Віталій Георгійович *************** **** ** ****** **********

4 Бахтіяров Олексій Ігорович *************** **** ** ****** **********

5 Бачурська Інга Дмитрівна *************** **** ** ****** **********

6 Береза Владислав Олександрович *************** **** ** ****** **********

7 Білоголовий Валерій Геннадійович *************** **** ** ****** **********

8 Білявський Євгеній Олегович *************** **** ** ****** **********

9 Біляков Сергій Володимирович *************** **** ** ****** **********

10 Бурага Алла Вікторівна *************** **** ** ****** **********

11 Вдовиченко Олена Володимирівна *************** **** ** ****** **********



2                                                                   Продовження додатка

1 2 3 4 5 6

12 Гергель Микола Миколайович *************** **** ** ****** **********

13 Демко Олег Іванович *************** **** ** ****** **********

14 Дерев’янко Сергій Миколайович *************** **** ** ****** **********

15 Дікусар Дмитро Миколайович *************** **** ** ****** **********

16 Дудко Володимир Вікторович *************** **** ** ****** **********

17 Дудник Володимир Олексійович *************** **** ** ****** **********

18 Жалдак Леонід Михайлович *************** **** ** ****** **********

19 Жиденко Валентин Олександрович *************** **** ** ****** **********

20 Запісочний Олег Анатолійович *************** **** ** ****** **********

21 Іванов Дмитро Іванович *************** **** ** ****** **********

22 Калішенко Валентин Михайлович *************** **** ** ****** **********

23 Кандиба Ірина Дмитрівна *************** **** ** ****** **********

24 Кофанов Віталій Вікторович *************** **** ** ****** **********

25 Лук’янов Олександр Ігорович *************** **** ** ****** **********

26 Мигловець Олександр Максимович *************** **** ** ****** **********



3                                                                   Продовження додатка

1 2 3 4 5 6

27 Неживенко Станіслав Володимирович *************** **** ** ****** **********

28 Овчинников Ярослав Володимирович *************** **** ** ****** **********

29 Панченко Андрій Віталійович *************** **** ** ****** **********

30 Романов Роман Валентинович *************** **** ** ****** **********

31 Скляренко Олег Анатолійович *************** **** ** ****** **********

32 Сидяка Наталія Василівна *************** **** ** ****** **********

33 Татаров Євген Володимирович *************** **** ** ****** **********

34 Ткаченко Анастасія Володимирівна *************** **** ** ****** **********

35 Толмачов Микола Валерійович *************** **** ** ****** **********

36 Флоренко Володимир Вікторович *************** **** ** ****** **********

37 Хижняк Ярослав Вячеславович *************** **** ** ****** **********

38 Чернецький Максим Миколайович *************** **** ** ****** **********

39 Чернявський Сергій Анатолійович *************** **** ** ****** **********

Директор департаменту
соціальної політики                                                                                                                      Юлія ВОВК


