
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від "24" січня 2023 року № 51

Про надання одноразової грошової 
допомоги членам сімей військовослужбовців,
які загинули в Республіці Афганістан,
для вирішення соціально-побутових питань

Керуючись статтями 36, 46, 140 Конституції  України, підпунктами 1, 2
пункту “а” частини першої статті 34 та статтею 59 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, на виконання пункту 3.6. Напрямків реалізації та
Заходів  Програми  соціального  захисту  та  соціальної  підтримки  окремих
категорій  населення  Кропивницької  міської  територіальної  громади  на
2023-2025  роки,  затверджених  рішенням  Кропивницької  міської  ради
від  15  грудня  2022  року  №  1420,  відповідно  до  Порядку  надання  грошової
допомоги окремим категоріям населення міста Кропивницького, затвердженого
рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради  від 23 листопада
2021  року  №  773  (зі  змінами),  враховуючи  подання  громадської  організації
“Кропивницька  міська організація  Української спілки ветеранів  Афганістану,
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Дати  одноразову  грошову  допомогу  4 членам  сімей
військовослужбовців,  які  загинули  в  Республіці  Афганістан,  для  вирішення
соціально-побутових  питань  на  загальну  суму  14  400,00 грн  (чотирнадцять
тисяч чотириста гривень 00 копійок) згідно з додатком.

2.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради
виплатити  одноразову  грошову  допомогу  4  особам  на  загальну  суму
14  400,00 грн  (чотирнадцять  тисяч чотириста  гривень  00  копійок)  шляхом
перерахування коштів на карткові рахунки в банківських установах за рахунок
коштів,  передбачених  для  надання  одноразової  адресної  грошової  допомоги
особам з інвалідністю 1 і 2 груп по зору та членам сімей військовослужбовців,
які  загинули  в  Республіці  Афганістан,  для  вирішення  соціально-побутових
питань.

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

Секретар міської ради                                                                   Олег КОЛЮКА

Інна Зеркаль 30 89 26 (533)



Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
"24" січня 2023 року № 51

СПИСОК
членів сімей військовослужбовців, які загинули в Республіці Афганістан

№
з/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

Адреса проживання Серія та
номер

паспорта

Ідентифі-
каційний

номер

Серія та
номер

посвідчення

Сума, 
грн

1 Краснокутська
Валентина 
Анатоліївна

*********************** ********* ********** ********* 3 600,00

2 Приходченко
Валентина Григорівна

*********************** ********* ********** ********* 3 600,00

3 Туркова
Наталля Іванівна

*********************** ********* ********** ********* 3 600,00

4 Ходак 
Тетяна Іванівна

*********************** ********* ********** ********* 3 600,00

Директор департаменту
соціальної політики Юлія ВОВК
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