
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

від "14" березня 2023 року                                                                            № 172 

 

Про надання допомоги 

на поховання деяких категорій осіб 

Керуючись статтею 46 Конституції України, підпунктом 1 пункту "а" 

частини першої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99 

"Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася 

поховати померлого", відповідно до пункту 1.7 Заходів Програми соціального 

захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення  Кропивницької 

міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки, затвердженої рішенням 

Кропивницької міської ради   від   15 грудня 2022 року  № 1420,  та  Порядку 

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, 

затвердженого рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 

23 листопада 2021 року № 773 (зі змінами), Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради 

В И Р І Ш И В: 

1. Дати допомогу 6 особам на поховання у розмірі 1 000,00 грн  кожному 

на загальну суму 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок) згідно з додатком. 

2. Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради 

виплатити матеріальну допомогу на поховання 6 особам за рахунок коштів, 

передбачених для надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, згідно 

з додатком на загальну суму 6 000,00 грн (шість тисяч гривень 00 копійок) 

шляхом перерахування на карткові рахунки в банківських установах. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                            Олег КОЛЮКА 

 

 

 
Зінаїда Лелека 30 89 26  

 



Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

"14" березня 2023 року № 172 

Список 

осіб, яким надається допомога на поховання 

 шляхом перерахування на карткові рахунки в банківських установах 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові особи, 

що здійснила 

поховання 

Місце проживання особи, що здійснила 

поховання 

Серія та номер 

паспорта особи, 

що здійснила 

поховання 

Ідентифікаційний 

номер особи, що 

здійснила 

поховання 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

померлої особи 

Сума, 

грн 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Бандурко 

Раїса 

Георгіївна 

*** *** *** Бандурко 

Олексій 

Євгенійович 

1000,00 

2. Воропай 

Людмила 

Дем'янівна 

*** *** *** Бицюра 

Віталій 

Анатолійович 

1000,00 

3 Даценко 

Микола 

Миколайович 

*** *** *** Даценко 

Антоніна 

Олегівна 

1000,00 

4. Квашенко 

Людмила 

Іванівна 

*** *** *** Квашенко 

Юрій 

Євгенійович 

1000,00 

5. Рущак 

Наталія 

Миколаївна 

*** *** *** Рущак 

Микола 

Іванович 

1000,00 

6. Синюхіна 

Євгенія 

Денисівна 

*** *** *** Синюхін 

Олександр 

Олександрович 

1000,00 

 

 

 

Директор департаменту 

соціальної політики                                                                                                                                                     Юлія ВОВК 


