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ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РЛДА

хлркIвськоi оБлАстl

ВИКОНЛВЧПЙ KOMITET

рIшЕння

вiл/Qсiчня 2019 року

м5/

Про падапшя грошовоi
допомоги на похованпя
Керуrочись п.4 власних повновiDкень ч.1 ст.З4, п.4 власних повновtDкень
ст.28 Закону Украiни "Про мiсцеве сtlмоврядувttння в YKpaiHi", вiдповiдно до
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украi'rrи вiд 3l сiчня 2007 р. Nя 99 <Про
затвердженнrI порядку надtlнюl допомоги на поховашш деякI,D( категорiй осiб
виконaшцо волевиявлеtIIuI померлого або особi, яка зобов'язадася поховати
померлогоD, на пiдставi рiшення виконавчого KoMiTeTy Лозiвськоi MicbKoi ради
вiд 12 червltя 2018 р. Nч 376 <Про затверджеш{r{ розмiру допомоги на похованIuI
деякI,D( категорiй осiб вlжонавlцо волеврIrIвлення померлого або особi, яка
зобов'язалася поховати померлого)), вi,щrовiдно до Програми соцiапьного
зЕtхисту населення Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi громади на
201'7-2020 роки, затвердженоi рiшенням Лозiвськоi MicbKoi ради XapKbcbKoi
областi вiд 24 лютого 2017 року ЛЪ 539, згiдlо з рiшенням ради з вирiшеrпrя
питtlнь надtlн}ul адресноi матерiальноi допомоги мaцозабезпеченим BepcTBalM
населеншI ЛозЬськоi MicbKoi об'сднаноi територiальноi громади (протокол
Ns l вiд lб.01.20l9р.), вtд<онавчий комiтgг MicbKoi ради

ВиРIШИВ:
l.

Надати допомогу на похов€lнtш померлих громадян, якi на момент
cMepTi не були застрахованi в системi загальнообов'язкового держtlвного
соцiального страх}ъаннrI, наступним особам, якi здiйсншrи ix поховання:
- гр. Боровенко Людмилi Валеrrгинiзцi, яка мешка€ за адресою: м.Лозов4
м-н 9, бул.5, кв.8/3, в cyMi l000 грн,;
- гр. ,Щовбнi Леонiду Миколайовичу, який мешка€ за адресою: м.Лозовц
вул.М.Грушевського, буд.+3, в сушлi 500 грн.;
гр. Рибальченко Лйii Серафш.rЬнi, яка мешка€ за адресою:
с.Катершriвка, вул.Могильченка' буд.25З, в cyMi 1000 грн.;
- гр. Серовiй Аллi Леонiдiвнi, яка мешкае за адресою: м.Лозова, м-н 3,

-

бул.4, кв.48, в cyMi 800 грн.;
- гр. Ткаченко Катеринi Петрiвнi, яка мешка€ за адресою: м.Лозова, м-н 2,
бул.3, кв.4, в cyMi 1000 грн.

2

2.

Фiнансовому управлiнrпо мiсъкоi ради (Мосенцева Т,С.)
профiншrсувати управлiнш гlрацr та соцiального зtlхисту населеншI MicbKoi

Ради на суму 4300 грн. за рахунок Програми соцiалъного захисту населеш{я
Лозiвськоi MicbKoi об' еднаноi терlтгор iашьноi гр омади на 20 l'| -202 0 роки.
3. Управлil*шо црацi та соцiального зitхисту населеннrI MicbKoi ради
(Кiгпсшlо В.В.) цровести виIшату згiдно з щ{N,r рiшенням.
4. КОкгроль за виконаннrIм рiшеr*rя покJIасти на першого заст)rпника
мiського голови Жидкова О.М.

мiський голова
Кirrкало,5-1
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