
    

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “____ “__________ 2019 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  2017-2019  роки,  затвердженої  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 21 листопада 2019 року № 11) Виконавчий
комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :

1.  Дати  одноразову  матеріальну  допомогу  47  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 141 000,00 грн (сто сорок
одна тисяча гривень 00 копійок) згідно з додатком.

2.  Відділу  бухгалтерського  обліку  Міської  ради  міста  Кропивницького
здійснити виплату допомоги 47 учасникам операції Об'єднаних сил на загальну
суму  141  000,00  грн  (сто сорк одна  тисяча  гривень  00  копійок)  за  рахунок
коштів, передбачених на надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Дзюбу.

Міський голова                                                                        Андрій РАЙКОВИЧ

Анна Гаращенко  24 36 58



Додаток  
до рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького
“_____” _________ 2019 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 Бабоша Володимир Федорович *************** **** ** ****** **********

2 Бакуров Роман Юрійович *************** **** ** ****** **********

3 Барабаш Володимир Володимирович *************** **** ** ****** **********

4 Безродченко Максим Вікторович *************** **** ** ****** **********

5 Безсонов Кирило Ігорович *************** **** ** ****** **********

6 Бідник Роман Васильович *************** **** ** ****** **********

7 Бондаренко Ігор Станіславович *************** **** ** ****** **********

8 Ватульов Валерій Михайлович *************** **** ** ****** **********

9 Вогнівенко Сергій Олексійович *************** **** ** ****** **********

10 Волосян Віктор Іванович *************** **** ** ****** **********

11 Герасименко Максим Сергійович *************** **** ** ****** **********



2                                                              Продовження додатка

12 Гетманець Дмитро Геннадійович *************** **** ** ****** **********

13 Діль Андрій Володимирович *************** **** ** ****** **********

14 Дубинський Станіслав Ігорович *************** **** ** ****** **********

15 Думчиков Євгеній Сергійович *************** **** ** ****** **********

16 Жосан Дмитро Миколайович *************** **** ** ****** **********

17 Зюнзя Ярослав Ігорович *************** **** ** ****** **********

18 Іванченко Андрій Григорович *************** **** ** ****** **********

19 Кобзовщук Олександр Олександрович *************** **** ** ****** **********

20 Конінський Олег Ігорович *************** **** ** ****** **********

21 Кулинка Богдан Миколайович *************** **** ** ****** **********

22 Лобанов Єгор Юрійович *************** **** ** ****** **********

23 Мамчур Денис Валерійович *************** **** ** ****** **********

24 Миргородська-Мороз Юлія Вадимівна *************** **** ** ****** **********

25 Михлік Сергій Анатолійович *************** **** ** ****** **********

26 Мірошниченко Максим Анатолійович *************** **** ** ****** **********

27 Можний Артем Олегович *************** **** ** ****** **********

28 Мяло Олексій Юрійович *************** **** ** ****** **********

29 Недвіга Євгеній Володимирович *************** **** ** ****** **********

30 Олексієнко Олег Анатолійович *************** **** ** ****** **********
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31 Остапенко Ярослав Сергійович *************** **** ** ****** **********

32 Павлушенко Наталія Миколаївна *************** **** ** ****** **********

33 Панішко Павло Анатолійович *************** **** ** ****** **********

34 Патлач Олександр Вікторович *************** **** ** ****** **********

35 Печененко Юрій Володимирович *************** **** ** ****** **********

36 Пітел Сергій Едуардович *************** **** ** ****** **********

37 Пухальський Дмитро Ігорович *************** **** ** ****** **********

38 Романов Олександр Юрійович *************** **** ** ****** **********

39 Середа Андрій Сергійович *************** **** ** ****** **********

40 Скрипка Сергій Васильович *************** **** ** ****** **********

41 Спащенко Людмила Василівна *************** **** ** ****** **********

42 Федоров Владислав Володимирович *************** **** ** ****** **********

43 Фидря Олексій Вікторович *************** **** ** ****** **********

44 Шавлак Ганна Анатоліївна *************** **** ** ****** **********

45 Шамшур Максим Русланович *************** **** ** ****** **********

46 Шелудько Дмитро Віталійович *************** **** ** ****** **********

47 Шишка Олексій Васильович *************** **** ** ****** **********

Начальник управління 
соціальної підтримки населення                                                                                                               Юлія ВОВК


