
                                                                           

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 23 березня 2021 року                                   № 159

Про погодження проєкту рішення
Кропивницької міської ради
“Про затвердження складу комісії 
з розгляду питань щодо надання 
одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям 
міста Кропивницького” 

Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, частиною першою
статті  52,  частиною  шостою  статті  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проєкт  рішення  Кропивницької  міської  ради  “Про
затвердження  складу  комісії  з  розгляду  питань  щодо  надання  одноразової
адресної грошової допомоги мешканцям міста Кропивницького”, що додається.

2.  Департаменту  соціальної  політики  забезпечити  внесення  даного
проєкту рішення на розгляд міської ради. 

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

Міський голова                                                                   Андрій РАЙКОВИЧ

Катерина Данчул  35 83 99   



                                                                          ПОГОДЖЕНО

   Рішення Виконавчого комітету 
             Кропивницької міської ради

                                 23 березня  2021 року № 159
                     

                                                                          Проєкт 

                                                                                        
КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

                                                         Р І Ш Е Н Н Я

від “___” ________ 2021 року                                                             № _____

Про затвердження складу комісії 
з розгляду питань щодо надання 
одноразової адресної 
грошової допомоги мешканцям 
міста Кропивницького

Керуючись статтями 46, 140, 146 Конституції України, статтями 26,   59
Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  з  метою  надання
додаткових  соціальних  гарантій  мешканцям  міста  Кропивницького
Кропивницька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити склад комісії  з розгляду питань щодо надання одноразової
адресної  грошової  допомоги  мешканцям  міста  Кропивницького згідно  з
додатком.

2.  Визнати  таким,  що втратив  чинність,  пункт  1  рішення  міської  ради
від 05 червня  2018 року № 1691 “Про затвердження складу комісії з розгляду
питань  щодо  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги  мешканцям
міста Кропивницького”.

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Катерина Данчул 35 83 99



                                                                           Додаток 
    до рішення Кропивницької 
    міської ради

                                                                           “___”  ________  2021 року № ____

СКЛАД 
комісії з розгляду питань щодо надання одноразової адресної грошової

допомоги мешканцям міста Кропивницького

Голова комісії

МОРОЗ
Ольга Андріївна

- депутат Кропивницької міської ради

Заступник голови комісії

ЯНІЦЬКА
Тетяна Володимирівна

- начальник  відділу  соціальних  допомог
департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради

Секретар комісії

ДАНЧУЛ
Катерина Юріївна

- головний  спеціаліст  відділу  соціальних
допомог  департаменту  соціальної  політики
Кропивницької міської ради

Члени комісії

ВАВРИНЮК
Оксана Валеріївна

- головний  спеціаліст  управління  апарату
Кропивницької міської ради

ДЕМІШОНКОВА
Ірина Валентинівна

- заступник  начальника  управління
соціального   захисту населення Подільської
районної у місті   Кропивницькому ради

ДІДЕНКО
Людмила Іванівна

- начальник відділу з  питань обслуговування
осіб  з інвалідністю, ветеранів війни та праці
управління  соціального  захисту  населення
виконавчого комітету Фортечної районної у
місті Кропивницькому ради

ДОРОШЕНКО
Віктор Миколайович

- голова  Кіровоградської  ради  багатодітних
сімей та дітей-сиріт 
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ДРИГА
Вадим Вікторович

- депутат Кропивницької міської ради 

ЗУЄВ
Володимир Савелійович

- голова громадської  організації  “Організація
ветеранів України м. Кропивницького”

КОВАЛЬОВА-АЛОКІЛІ
Ольга Андріївна

- депутат Кропивницької міської ради

КУДРИК
Лариса Мирославівна

- заступник  начальника  управління  охорони
здоров'я  Кропивницької міської ради

МУРАВЙОВ
Володимир Миколайович

- керівник  громадської  організації  “Народна
Самооборона”

НІЖНІКОВА
Анна Олександрівна

- депутат Кропивницької міської ради 

ПОНОМАРЬОВА
Оксана Миколаївна

- начальник відділу по роботі зі зверненнями 
громадян Кропивницької міської ради

СТЕПАНЧУК
Олексій Станіславович

- голова  Кропивницької  міської  організації
Товариства Червоного Хреста України

ТКАЧЕНКО
Олександра Володимирівна

- депутат Кропивницької міської ради 

ШАМАРДІНА
Катерина Олексіївна

- депутат Кропивницької міської ради

ЩЕРБИНА
Сергій Володимирович

- депутат Кропивницької міської ради

ЯРЕМЧУК
Валентина Сергіївна

- депутат Кропивницької міської ради 

В.о. директора департаменту
соціальної політики                                                                     Юлія ВОВК


	

