
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ  

від  03  грудня  2021  року          №  200

Про надання одноразової грошової
допомоги постраждалим учасникам
антитерористичної операції та
операції Об’єднаних сил 

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  пунктом  20  статті  42
та  пунктом  8  статті  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,  (у  новій  редакції),  відповідно  до  Порядку  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,  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету міської ради від 28 лютого 2017 року № 95 (зі змінами),
рішення  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 (протокол від 18 листопада 2021 року № 7 ):

1.  Дати  одноразову  грошову  допомогу  3  постраждалим  учасникам
антитерористичної  операції  та  операції  Об’єднаних  сил  на  загальну  суму
12 500,00 грн (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) згідно з додатком.

2.  Департаменту  соціальної  політики Кропивницької  міської  ради
виплатити  грошову  допомогу  3  громадянам  на  загальну  суму  12  500,00  грн
(дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок) за рахунок коштів, передбачених
для  надання  одноразової  матеріальної  допомоги  постраждалим  учасникам
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил, учасникам-добровольцям,
учасникам Революції Гідності, сім'ям загиблих (померлих), військовополонених
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та зниклих безвісти учасників АТО, ООС, військовополоненим, які визволені з
полону.

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

Міський голова          Андрій РАЙКОВИЧ

Маргарита Линченко 30 87 90



Додаток
до розпорядження міського голови
03 грудня 2021 року № 200

СПИСОК
постраждалих учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил,

яким надається одноразова грошова допомога

№
з/п

Прізвище, ім'я, по
батькові

Рік
наро-

дження
Місце проживання

Серія 
та номер
паспорта

Ідентифіка-
ційний
номер

Сума, грн

1 Данілов Дмитро 
Володимирович **** **** **** **** 5 000,00

2 Разін Сергій 
Сергійович **** **** **** **** 2 500,00

3 Татаруш Олександр 
Анатолійович **** **** **** **** 5 000,00

Директор департаменту 
соціальної політики Юлія ВОВК
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