
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від " 08 " липня 2019 року          № 92

Про забезпечення одиноких мешканців 
міста засобами приймання сигналів 
цифрового телерадіомовлення

Керуючись  статтею  46  Конституції  України,  підпунктом  “а”  пункту  1
статті  34  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,
на виконання пункту 3 Заходів щодо реалізації програми соціального захисту та
соціальної  підтримки окремих категорій  населення  міста  на  2017-2019 роки,
затвердженої рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 760 (зі змінами),
відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у міському бюджеті
для  забезпечення  одиноких  мешканців  міста  засобами  приймання  сигналів
цифрового  телерадіомовлення  (далі  -  телетюнер),  затвердженого  рішенням
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  від  12  лютого
2019 року № 71, рішень комісії з розгляду питань щодо забезпечення одиноких
мешканців міста засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
(протокол від 05 червня 2019 року № 7):

1. Забезпечити телетюнерами 9 одиноких осіб, що не мають працездатних
родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати, згідно з додатком.

2.  Управлінню  соціальної  підтримки  населення  Міської  ради  міста
Кропивницького протягом 10 днів після отримання телетюнерів забезпечити їх
вручення  мешканцям  міста  за  місцем  їх  проживання  відповідно  до  акта
приймання-передачі.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого комітету міської ради А.Бондаренко.

Міський голова                                                                                 А.РАЙКОВИЧ

Інна Гандзюк  24 04 57



Додаток  
до розпорядження міського голови
від “08” липня  2019 року № 92

СПИСОК
осіб, які забезпечуються телетюнерами

№
з/п

Прізвище, ім'я, 
по батькові

Місце проживання Рік
нар-я

Категорія Серія та
номер

паспорта

Ідентифіка-
ційний номер

1 2 3 4 5 6 7

1. Балануца 
Василь Григорович

****************** **** Пенс. ******** *******

2. Бєлан 
Микола Миколайович

****************** **** Пенс. ******** *******

3. Білоус 
Віктор Якович

****************** **** Пенс. ******** *******

4. Колєсніченко 
Надія Юріївна

****************** **** Пенс. ******** *******

5. Коломійченко 
Євгенія Володимирівна

****************** **** Пенс. ******** *******

6. Кравцова 
Надія Олександрівна

****************** **** Пенс. ******** *******

7. Масаніна 
Тамара Семенівна

****************** **** Пенс. ******** *******



                                                                                                            2                                                                                        Продовження додатка

1 2 3 4 5 6 7

8. Морозов 
Анатолій Миколайович

****************** **** Пенс. ******** *******

9. Нежива 
Віра Іванівна

****************** **** Пенс. ******** *******

Начальник управління соціальної 
підтримки населення             Ю.ВОВК
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