
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 14 березня 2023 року № 176

Про надання щомісячної грошової
допомоги членам сімей загиблих (померлих),
військовополонених та зниклих 
безвісти військовослужбовців
для вирішення соціально-побутових питань

Керуючись статтею 46 Конституції України,  підпунктами 1, 2 пункту “а”
частини  першої  статті  34  та  статтею  59  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”,  на виконання пункту  2.2 Заходів щодо реалізації
Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС, бойових дій у зв’язку
з військовою агресією російської федерації проти України та членів їх сімей на
2023-2025 роки,  затверджених  рішенням  Кропивницької  міської  ради
від  15 грудня 2022 року №  1421, відповідно до  Порядку надання щомісячної
грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та
зниклих безвісти учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які брали участь у
бойових діях  або забезпечували  здійснення  заходів  з  національної  безпеки і
оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії, для  вирішення  соціально-
побутових  питань, затвердженого  рішенням  Виконавчого  комітету
Кропивницької  міської  ради  від  10  травня  2022  року  №  251, Виконавчий
комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Дати  щомісячну  грошову  допомогу  для  вирішення  соціально-
побутових питань 82 членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та
зниклих  безвісти  військовослужбовців з  01 січня 2023 року  по  31  грудня
2023 року (включно) у розмірі 1000,00 грн  (одна тисяча гривень 00 копійок)
кожному згідно з додатком 1.

2.  Дати  щомісячну  грошову  допомогу  для  вирішення  соціально-
побутових питань 20 членам сімей загиблих (померлих), військовополонених та
зниклих безвісти  військовослужбовців з  01 лютого 2023 року по 31 грудня
2023 року (включно) у розмірі 1000,00 грн  (одна тисяча гривень 00 копійок)
кожному згідно з додатком 2.
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3.  Департаменту  соціальної  політики  Кропивницької  міської  ради
провести виплату грошової допомоги 102 членам сімей загиблих (померлих),
військовополонених  та  зниклих  безвісти  військовослужбовців шляхом
перерахування на карткові рахунки в банківських установах за рахунок коштів,
передбачених  для  надання  щомісячної  грошової допомоги  членам  сімей
загиблих (померлих), військовополонених та зниклих безвісти учасників АТО,
ООС,  бойових дій у зв’язку з військовою агресією російської  федерації проти
України для вирішення соціально-побутових питань.

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

Секретар міської ради Олег КОЛЮКА

Анна Гаращенко  30 89 26 (532)



Додаток 1
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
14 березня 2023 року № 176

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

яким надається щомісячна грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань
з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Рік
наро-

дження

Місце проживання Серія 
та номер
паспорта

Іденти-
фікаційний

номер

1 2 3 4 5 6

1 Азаров Микола Григорович **** *************** ** ****** **********

2 Андрущук Ольга Борисівна **** *************** ** ****** **********

3 Ауліна Світлана Володимирівна **** *************** ** ****** **********

4 Беспалов Іван Васильович **** *************** ** ****** **********

5 Бібікова Юлія Павлівна **** *************** ** ****** **********

6 Бочарников Владислав 
Валерійович

**** *************** ** ****** **********

7 Бурко Аліна Володимирівна **** *************** ** ****** **********

8 Вакалова Людмила Миколаївна **** *************** ** ****** **********

9 Височина Олена Миколаївна **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

10 Волошина Ольга Федорівна **** *************** ** ****** **********

11 Гончаренко Галина Георгіївна **** *************** ** ****** **********

12 Горнікова Вікторія Євгенівна **** *************** ** ****** **********

13 Гришина Ніна Михайлівна **** *************** ** ****** **********

14 Дуднік Інга Вячеславівна **** *************** ** ****** **********

15 Жибров Олександр 
Володимирович

**** *************** ** ****** **********

16 Завіна Ольга Дем’янівна **** *************** ** ****** **********

17 Завітренко Ганна Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

18 Зіноватна-Краснова Ярослава 
Ігорівна

**** *************** ** ****** **********

19 Зосімова Аліна Валеріївна **** *************** ** ****** **********

20 Калюжна Ірина Олександрівна **** *************** ** ****** **********

21 Каракуц Ірина Григорівна **** *************** ** ****** **********

22 Касяненко Василь Олексійович **** *************** ** ****** **********

23 Кашпуренко Вікторія Василівна **** *************** ** ****** **********

24 Кваша Світлана Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

25 Кір’якова Зоя Миколаївна **** *************** ** ****** **********

26 Ключник Марина Владиславівна **** *************** ** ****** **********

27 Кожевнікова Тетяна Юріївна **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

28 Коваленко Тетяна Володимирівна **** *************** ** ****** **********

29 Коломейцева Анастасія Сергіївна **** *************** ** ****** **********

30 Кондратенко Аліна Вікторівна **** *************** ** ****** **********

31 Коновалова Ірина Миколаївна **** *************** ** ****** **********

32 Корнієць Світлана В’ячеславівна **** *************** ** ****** **********

33 Котолупенко Ольга Юріївна **** *************** ** ****** **********

34 Крисенко Олена Миколаївна **** *************** ** ****** **********

35 Кулигін Олег Олегович **** *************** ** ****** **********

36 Куроп’ятник Надія Валентинівна **** *************** ** ****** **********

37 Лижнюк Оксана Володимирівна **** *************** ** ****** **********

38 Лобанова Людмила Григорівна **** *************** ** ****** **********

39 Марков Анатолій Васильович **** *************** ** ****** **********

40 Матвієнко Ірина Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

41 Метлінська Світлана Михайлівна **** *************** ** ****** **********

42 Михайлова Ганна Станіславівна **** *************** ** ****** **********

43 Мудра Олена Іванівна **** *************** ** ****** **********

44 Музика Валентина Федорівна **** *************** ** ****** **********

45 Непоменко Валентина Павлівна **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

46 Олефіренко Ольга Юріївна **** *************** ** ****** **********

47 Олійник Олена Михайлівна **** *************** ** ****** **********

48 Омельчук Надія Михайлівна **** *************** ** ****** **********

49 Орявська Олена Василівна **** *************** ** ****** **********

50 Панченко Наталія Григорівна **** *************** ** ****** **********

51 Паршутіна Оксана Олександрівна **** *************** ** ****** **********

52 Пастухова Валентина Русланівна **** *************** ** ****** **********

53 Пінінська Тетяна Борисівна **** *************** ** ****** **********

54 Рожковська Любов Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

55 Рубан Марина Петрівна **** *************** ** ****** **********

56 Румянцева Катерина 
Сільвестровна

**** *************** ** ****** **********

57 Секунда Олена Юріївна **** *************** ** ****** **********

58 Сєнчева Сніжана Володимировна **** *************** ** ****** **********

59 Скирда Тетяна Миколаївна **** *************** ** ****** **********

60 Соловйова Алла Миколаївна **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

61 Стеценко Наталія Леонідівна **** *************** ** ****** **********

62 Суворова Людмила Іванівна **** *************** ** ****** **********

63 Тарапака Аліна Леонідівна **** *************** ** ****** **********

64 Твердохлібова Наталія 
Володимирівна

**** *************** ** ****** **********

65 Тельнова Світлана Василівна **** *************** ** ****** **********

66 Тєльна Наталія Вікторівна **** *************** ** ****** **********

67 Ткаченко Олена Федорівна **** *************** ** ****** **********

68 Тимофієва Ірина Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

69 Тіхонова Людмила Дмитрівна **** *************** ** ****** **********

70 Ткач Галина Василівна **** *************** ** ****** **********

71 Федосенко Лариса Миколаївна **** *************** ** ****** **********

72 Французан Світлана Миколаївна **** *************** ** ****** **********

73 Фраціан Людмила Борисівна **** *************** ** ****** **********

74 Чередник Віктор Іванович **** *************** ** ****** **********

75 Черноморченко Ніна Іванівна **** *************** ** ****** **********

76 Чирко Оксана Миколаївна **** *************** ** ****** **********

77 Чміль Ганна Василівна **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

78 Шаповал Олена Андріївна **** *************** ** ****** **********

79 Шевченко Олена Олексіївна **** *************** ** ****** **********

80 Шепетовська Лариса 
Володимирівна

**** *************** ** ****** **********

81 Шмалько Наталія Іванівна **** *************** ** ****** **********

82 Юдочкина Валентина 
Володимирівна

**** *************** ** ****** **********

Директор департаменту 
соціальної політики Юлія ВОВК



Додаток 2
до рішення Виконавчого комітету 
Кропивницької міської ради
14 березня 2023 року № 176

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

яким надається щомісячна грошова допомога для вирішення соціально-побутових питань
з 01 лютого 2023 року по 31 грудня 2023 року (включно)

№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові Рік
наро-

дження

Місце проживання Серія 
та номер
паспорта

Іденти-
фікаційний

номер

1 2 3 4 5 6

1 Безменова Клавдія Василівна **** *************** ** ****** **********

2 Берневега Людмила Миколаївна **** *************** ** ****** **********

3 Білякова Вікторія Володимирівна **** *************** ** ****** **********

4 Блохін Дмитро Ігорович **** *************** ** ****** **********

5 Волошанівська Людмила 
Михайлівна

**** *************** ** ****** **********

6 Демешко Людмила Вікторівна **** *************** ** ****** **********

7 Драган Зінаїда Іванівна **** *************** ** ****** **********

8 Кадукова Вікторія Юріївна **** *************** ** ****** **********

9 Касяненко Ірина Володимирівна **** *************** ** ****** **********

10 Коляда Леонід Миколайович **** *************** ** ****** **********
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1 2 3 4 5 6

11 Король Володимир 
Володимирович

**** *************** ** ****** **********

12 Марчук Оксана Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

13 Незамай Наталія Вікторівна **** *************** ** ****** **********

14 Нефьодова Ольга Миколаївна **** *************** ** ****** **********

15 Разкевич Наталія Петрівна **** *************** ** ****** **********

16 Рязанова Катерина Вікторівна **** *************** ** ****** **********

17 Случ Сергій Васильович **** *************** ** ****** **********

18 Солоп Катерина Анатоліївна **** *************** ** ****** **********

19 Сопільняк Вікторія Вікторівна **** *************** ** ****** **********

20 Яриш Алла Олександрівна **** *************** ** ****** **********

Директор департаменту 
соціальної політики Юлія ВОВК
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