
    

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  

від 10 серпня 2022 року № 59

Про надання одноразової грошової
допомоги постраждалим військовослужбовцям,
військовополоненому, який визволений
з полону, та членам сімей загиблих (померлих)
та зниклих безвісти військовослужбовців

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,
членам  сімей  загиблих  (померлих),  військовополонених  та  зниклих  безвісти
учасників  АТО,  ООС,  військовослужбовців,  які  брали  (беруть)  участь
у  бойових  діях  або  забезпечували  (забезпечують)  здійснення  заходів
з  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії,
затвердженого  рішенням  Виконавчого  комітету  Кропивницької  міської  ради
від 10 травня 2022 року № 250:

1.  Дати  одноразову  грошову  допомогу  військовополоненому,  який
визволений з полону, Беленю Василю Юрійовичу, **** року народження, який
проживає за адресою: вул. *******, **, кв. **, м. Кропивницький (**********,
**********) у розмірі 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок).

2.  Дати  одноразову  грошову  допомогу 7  постраждалим
військовослужбовцям,  які  брали  участь  у  бойових  діях, на  загальну  суму
140 000,00 грн (сто сорок тисяч гривень 00 копійок) згідно з додатком 1.

3.  Дати  одноразову  грошову  допомогу 16 членам  сімей  загиблих  та
зниклих  безвісти  військовослужбовців на  загальну  суму  480  000,00  грн
(чотириста вісімдесят тисяч гривень 00 копійок) згідно з додатком 2.

4.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради
виплатити грошову допомогу 24 громадянам на загальну суму 640 000,00 грн
(шістсот  сорок  тисяч  гривень  00  копійок)  шляхом  перерахування
на  карткові  рахунки в банківських  установах за рахунок коштів,  передбачених
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для надання одноразової грошової допомоги постраждалим, які брали (беруть)
участь  у  бойових  діях  або  забезпечували  (забезпечують)  здійснення  заходів
з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, членам
сімей загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти.

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

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Олександр МОСІН

Роман Лапа  30 89 26 (531)



Додаток 1
до розпорядження міського голови
10 серпня 2022 року № 59

СПИСОК
постраждалих військовослужбовців, 

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 Бучковський Ярослав 
Вікторович 

**** ********************* ********* ********** 20 000,00

2 Кобзар Ігор Валерійович **** ********************* ********* ********** 20 000,00

3 Солошенко Юрій Анатолійович **** ********************* ********* ********** 20 000,00

4 Тихоглаз Ігор Анатолійович **** ********************* ********* ********** 20 000,00

5 Хабардін Дмитро 
Володимирович 

**** ********************* ********* ********** 20 000,00

6 Черніченко Сергій 
Анатолійович

**** ********************* ********* ********** 20 000,00

7 Шевченко Євген Валерійович **** ********************* ********* ********** 20 000,00

Директор департаменту
соціальної політики Юлія ВОВК



Додаток 2
до розпорядження міського голови
10 серпня 2022 року № 59

СПИСОК
членів сімей загиблих (померлих) та зниклих безвісти військовослужбовців,

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 2 3 4 5 6 7

1 Ауліна Світлана Володимирівна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

2 Бодрова Валентина Миколаївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

3 Гончаренко Галина Георгіївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

4 Гусак Володимир Миколайович **** ********************* ********* ********** 30 000,00

5 Дудков Дмитро Володимирович **** ********************* ********* ********** 30 000,00

6 Душейко Світлана Іванівна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

7 Кліппо Наталія Вікторівна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

8 Кулькова Наталія 
Олександрівна

**** ********************* ********* ********** 30 000,00

9 Кутова Анжела Олексіївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

10 Литвин Ірина Миколаївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

11 Мельстер Юрій Якович **** ********************* ********* ********** 30 000,00



2                                                           Продовження додатка  2

1 2 3 4 5 6 7
12 Михальченко Марина Сергіївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

13 Пич Оксана Юріївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

14 Сердюк Інна Миколаївна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

15 Ткаченко Олена Федорівна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

16 Чміль Ганна Василівна **** ********************* ********* ********** 30 000,00

Директор департаменту
соціальної політики Юлія ВОВК
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