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Про налапшя грошовоi
допомоги на поховання
Керуючись п.4 власних повновчDкень ч,1 ст.34, п.4 власню< повнов€Dкень
ст.28 Закону УкраТни "Про мiсцеве самоврядуванIш в YKpaiHi", вiдповiдно до
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiшл вiд З l сiчня 2аа7 р. Ns 99 кПро
затвердження порядку надzlнтul допомоги на похованнrl деяких категорiй осiб
виконавIдо волевиrIвлення померлого або особi, яка зобов'яза.гrася поховати
померлогоD, на пiдставi рiшення виконilвчого KoMiTeTy ЛозiвськоТ MicbKoi ради
вiд 12 червня 2018 р. Ns 376 кПро затвердкеннjI розмiру допомоги на похован}uI
деякш( категорiЙ осiб виконавцю волевIбIвлення померлого або особi, яка
зобов'яза.пася поховати померлого), вiдповiдно до Програми соцiального
захисту населеннlt ЛозiвсъкоI MicbKoi, об'сднаноi територiальноТ громади на
2а19-2021 роки, затвердженоi рiшенням Лозiвськоi MicbKoi рад" XapKiBcbKoT
областi вiд 31 травtlя 2а19 року Ns t540, згiдно з рiшенням Ради з вирiшення
пит€tнь наданшI адресноТ допомоги населенню Лозiвськоi MicbKoi об'сднаноi
терl,rгорiальноi громади (протокол JY 8 вiд l6.07.2019p.), викOнавчий KoMiTeT
мiсъкоТ ради

ВиРIШИВ:
1.надати допомогу на похован}ш померлих громадян, якi на момент
cMepTi не були застрахованi в системi загаJIънообов'язкового державного
соцiшrьного с,грilхувitння, настуIшим особам, якi злiйснили iх поховання:
_ гр.
Щiденко Олександрi Олександрiвнi, в cyMi 1000 грн.,
- гр, Захаровiй Маринi Юрiiвнi, в суплi 1000 грн.,
- гр. Котиш Михайлу Сергiйовиtlу, в cyMi 1000 грн.;
- гр. Лазоре}п(у Вячеславу ВолодимировиЕIу, в cyMi 1000 грн.;
- гр. Максимук НаталiТ BiKTopiBHi, в cyMi l000 грн.;
- гр. Невтринiс Ларисi Володимирiвнi, в cyMi 500 грн.;
- гр. Рогач Лiдii IBaHiBHi, в cyMi 2000 грн. (здйснила пoxoBaHHlI двох осiб);
- гр. Фiрхо HiHi TepeHTiiBHi, в cyMi 500 грн.
2.Фiнансовому управлiнню MicbKoi ради (Мосенчева Т.С.) профiнансувати
управлiння прац та соцiшlьного заtхисту населення MicbKoi ради на суму

.\.

i

8000 грн. за рахунок Програми соцiального з€tхисту населення Лозiвськоi

MicbKoi об'сднаноi територiальноТ громади на 20 l 9-202

l роки.

3.Управлiнrrю прашi та соцiального з.Lхисту населення MicbKoi рали
(Кiпкшrо В.В.) провести виплату згiдно з цши рiшенням.
4. Котrтроль за виконанtfiм рiшенttя покласти на першого заступника
мiського голови Жидкова о.м.

lVIiськпй голова
Кiпкало,
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8-02

с.в.зЕлЕнськиЙ
О,М.Жидков

/.,

Т.С.Мосенцева
О.К. Курасова
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