
                                                                                                                              
                                                                                        

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

від 27 серпня 2019 року                                                            № 2718

Про внесення змін та доповнень до рішення 
Міської ради міста Кропивницького 
від  24 квітня 2018 року № 1586 
“Про затвердження нової редакції 
Положення про комісію з розгляду питань 
щодо надання одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям 
міста Кропивницького” 

Керуючись статтями 46, 140 та 146 Конституції України, статтями 25, 26,
59  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  до
рішень комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової
допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького  (протоколи  від  11  квітня
2019 року № 6, від 25 квітня 2019 року № 7) Міська рада міста Кропивницького 

В И Р І Ш И Л А:

Внести  зміни  та  доповнення  до  рішення  Міської  ради  міста
Кропивницького  від  24  квітня 2018  року  №  1586  “Про  затвердження  нової
редакції Положення про комісію з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”, а саме:

пункт  5.3  Положення  про  комісію  з  розгляду  питань  щодо  надання
одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького
(далі — Положення) викласти в наступній редакції:

“Допомога  на  стаціонарне  та  амбулаторне  лікування,  придбання  ліків,
поховання  близьких  родичів  та  підтримку  постраждалих  внаслідок  пожежі
призначається мешканцям міста, зазначеним у пункті 5.1 цього Положення,  за
рахунок  коштів  міського  бюджету  за  умови,  що середньомісячний  сукупний
дохід  сім’ї заявника  з розрахунку на одну особу за попередні   шість  місяців
не  перевищує  двох  розмірів  загального  показника прожиткового мінімуму,
встановленого чинним законодавством України.

Допомога на придбання продуктів харчування призначається мешканцям
міста,  зазначеним у пункті 5.1 цього Положення,  за рахунок коштів міського
бюджету   за   умови,   що  середньомісячний  сукупний  дохід  сім’ї  заявника  з 
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розрахунку  на одну особу  за  попередні   шість  місяців   не  перевищує  одного
розміру  загального  показника прожиткового мінімуму, встановленого чинним
законодавством України.

Без  урахування  доходів  допомога  надається  мешканцям  міста  у  разі
потреби лікування тяжкої хвороби, визначеної у додатку 2 до цього Положення,
з урахуванням матеріального та сімейного стану хворого.”; 

абзац  7  підпункту  г  пункту  5.9  Положення  доповнити  словами  “або  є
особою з інвалідністю ІІІ групи працездатного віку”;

підпункт з пункту 5.9 Положення доповнити абзацом 2, який викласти в
наступній  редакції:  “копія  свідоцтва  про  поховання  або  підтверджуючі
документи щодо витрат на поховання”.

Міський голова                                                                  Андрій РАЙКОВИЧ

Тетяна Яніцька 24 55 65


	

