
    

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   

від 23 серпня  2022 року                                                      №  576

Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету Кропивницької 
міської ради від 12 квітня 2022 року № 186  
“Про надання грошової допомоги
у зв'язку з 36 - ми роковинами 
Чорнобильської трагедії”

Керуючись  статтею 46  Конституції  України,  підпунктом  1  пункту  “а”
частини  першої статті  34 Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в
Україні”, відповідно до пункту 7 Заходів щодо реалізації Програми соціального
захисту  та  соціальної  підтримки  окремих  категорій  населення  міста
на 2017-2022 роки, затверджених рішенням міської ради від 17 січня 2017 року
№  760,  (зі  змінами),  та  Порядку  надання  грошової  допомоги  окремим
категоріям  населення  міста  Кропивницького,  затвердженого  рішенням
Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 23 листопада 2021 року
№ 773,  та  враховуючи  повідомлення  відділу  державної  реєстрації  смерті  у
місті  Кропивницькому  Південно  -  Східного  міжрегіонального  управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро), Виконавчий комітет Кропивницької міської
ради 

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської
ради від 12 квітня  2022 року № 186 “Про надання грошової допомоги у зв'язку
з 36-ми роковинами Чорнобильської трагедії” (далі - рішення), а саме:

1) слова та цифри пункту 1 рішення “1335 осіб” та “1 335 000,00 грн
(один  мільйон  триста  тридцять  п’ять  тисяч  гривень  00  копійок)”  замінити
словами та цифрами “1328 осіб” та “1 328 000,00 грн (один мільйон триста
двадцять вісім тисяч гривень 00 копійок)” відповідно;

2) слова  та  цифри   підпункту  1 пункту  2  рішення    “1293 особам”   та
“1  293  000,00  грн  (один  мільйон  двісті  дев’яносто  три  тисячі  гривень
00 копійок)” замінити словами та цифрами “1287 особам” та “1 287 000,00 грн
(один мільйон двісті вісімдесят сім тисяч гривень 00 копійок)” відповідно;

3) слова   та   цифри   підпункту   2  пункту   2  рішення   “42 особам”  та
“42 000,00  грн  (сорок  дві  тисячі  гривень  00  копійок)”  замінити  словами та
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цифрами  “41 особі” та “ 41 000,00 грн (сорок одна тисяча гривень 00 копійок)
відповідно;

4)  у  пункті  182  додатка  2  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“**********”;

5)  у  пункті  268 додатка  2 слова “Хуторянін  Олександр Миколайович”
замінити словами “Хуторянин Олександр Миколайович”;

6)  у  пункті  8  додатка  3  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“**********”;

7)  у  пункті  265  додатка  3  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“**********”;

8)  у  пункті  304  додатка  3  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“ **********”;

9)  у  пункті  326  додатка  3  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“***********”;

10)  у  пункті  474  додатка  3  цифри  “**********”  замінити  цифрами
“***********”;

11) вилучити пункт 71 додатка 1, пункти 37, 212 додатка 2, пункти 70,
103, 140 додатка 3 та пункт 22 додатка 5;

12) пункти 72-241 додатка 1 вважати пунктами 71-240,  пункти 38-300
додатка  2  вважати  пунктами  37-298,  пункти  71-622  додатка  3  вважати
пунктами 70-619, пункти 23-42 додатка 5 вважати пунктами 22-41.

Секретар міської ради                                                                 Олег КОЛЮКА

Людмила Дубівка 30 89 26 (520)


