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 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "____"_____________ 20___ року №______

 
Про затвердження нового складу комісії 
з питань надання одноразової грошової
допомоги постраждалим учасникам
антитерористичної операції, операції 
Об’єднаних сил, учасникам-добровольцям, 
учасникам Революції Гідності, членам сімей
загиблих (померлих), військовополонених 
та зниклих безвісти під час виконання 
військових обов'язків в зоні АТО, ООС, 
військовополоненим, які визволені з полону

Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктами 1, 2 пункту “а”
частини  першої  статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання  пункту 2.1 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  (нова  редакція),  з  метою  надання  додаткових  соціальних
гарантій  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних  сил,  учасникам-добровольцям,  учасникам  Революції  Гідності,
членам  сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих  безвісти
під час виконання військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим,
які визволені з полону, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити новий склад комісії  з питань надання одноразової грошової
допомоги  постраждалим  учасникам  антитерористичної  операції,  операції
Об’єднаних  сил,  учасникам-добровольцям,  учасникам  Революції  Гідності,
членам  сімей  загиблих  (померлих),  військовополонених  та зниклих   безвісти
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під час виконання військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим,
які визволені з полону, згідно з додатком.

2.  Визнати   таким,  що втратив чинність,  пункт  2  рішення виконавчого
комітету міської ради від 28 лютого 2017 року № 95 “Про затвердження Порядку
надання  одноразової  матеріальної  допомоги  постраждалим  учасникам
антитерористичної  операції,  членам  сімей загиблих,  військовополонених та
зниклих  безвісти  під  час  виконання  військових  обов’язків  в  зоні  АТО,  які  є
мешканцями міста”.

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

Олена Тінькова 35 83 00



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

СКЛАД 
комісії з питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим

учасникам антитерористичної операції,  операції Об’єднаних сил,
учасникам-добровольцям, учасникам Революції Гідності, членам сімей
загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти під час

виконання військових обов'язків в зоні АТО, ООС, військовополоненим,
які визволені з полону

Голова комісії

КОЛОДЯЖНИЙ
Сергій
Олександрович

- заступник  міського  голови  з  питань  діяльності
виконавчих органів ради

Заступник голови комісії

ТІНЬКОВА
Олена 
Ігорівна

- начальник  відділу  по  роботі  з  ветеранами
війни,  учасниками АТО та членами їх сімей
департаменту соціальної політики

Секретар комісії

ЛИНЧЕНКО 
Маргарита
Володимирівна

- головний  спеціаліст   відділу  по  роботі  з
ветеранами  війни,   учасниками  АТО  та
членами  їх  сімей  департаменту  соціальної
політики

Члени комісії:

ГРЕБЕНЮК
Олена Анатоліївна

- начальник  відділу  персоніфікованого  обліку
управління  соціального  захисту  населення
Фортечного  району  департаменту  соціальної
політики 
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                                                  Продовження додатка

ДЕМІШОНКОВА
Ірина Валентинівна

- заступник начальника управління соціального
захисту  населення   Подільського  району
департаменту соціальної політики

ЗАБОЛОТНА
Тетяна Михайлівна

- начальник  відділу  лікувально-профілактичної
допомоги управління охорони здоров'я 

КОВАЛЕНКО
Сергій
Миколайович

- начальник  відділу  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  цивільного
захисту населення 

ЛАПА
Роман
Станіславович

- головний  спеціаліст   відділу  по  роботі  з
ветеранами війни,  учасниками АТО та членами їх
сімей департаменту соціальної політики

ФЕДЬКІН
Олексій
Володимирович

- головний  спеціаліст  командування
Кропивницького  територіального  центру
комплектування та соціальної підтримки 

Директор департаменту
соціальної політики                                                                    Юлія ВОВК


