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Про надання грошовоТ
допомоги на поховання
Керуючись п.4 власних повноважень ч.l ст.З4, п.4 власних повнова}кень
ст.2В Закоrrу УкраТни "Про мiсцеве самоtsрядування в YKpaTHi", вiдповiдно до
Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд З l сiчня 2007 р. J\lc 99 ,,Про
за,гверд)кення порядку надання /lопомоги на 1,1охоt]ання деяких категорiй осiб
виконавцю волевиявлення померлого або особi, яка ,зобов'язалася Ilоховати
померлого))] на пiдставi рiшення виконавчого комi,гету JIозiвськоТ MicbKoT ради
вiд l2 червня 20lB р. Лл З76 <Про затверд)tення розмiру лопомоги на поховання
деяких категорiй осiб виконавцю волевиявлення померлоI,о або особi, яка
зобов'я:залася поховати померлого)), вiдповiдгrо до Програми соцiального
ЗаХисту населення ЛозiвськоТ MicbKoT об'сднаноТ територiальноТ громади на
2019-2021 роки, затверджено[ рiшенням ЛозiвськоТ MicbKoT ради XapKiBcbKoT
Областi вiд З l травня 2019 року ЛЬ l540, згiдно з рiшенням Ради з вирiшення
ПИТанЬ НаДання адресноТ допомоги населеннrо Лозiвськоi MicbKoT об'сднаноТ
територiальноТ громади (протокол JЮ 9 вiд l3.08.20l9 р.), виконавчий комi,гет
MicbкoT ради

ВИРIШИВ:

1. НаДати Допомогу на поховання померлих громадян, якi на момен1
cMepTi не булИ зас,грахованi в систеМ i загальнсlобов'язI(ового дер}кавного
СОцiальноГо страхування, наступllllп,t особам, якi здiйснили Тх поховання:
- гр. Дирдiну tОрiю Олександрови.lу, в cyмi l000 грIJ.;
- гр. Шаповалову Олександру Федоровичу, в cyMi l000 грн.

2.Фiнаrrсовому управлiгrню MicbKoT ради (Мосенцева Т.С )
профiнансувати управлiння праui та соцiального захисту I]аселення MicbkoT
ради на cyN,Iy 2000 грн. за рахунок Програми соцiального захисту населення

JIозi BcbкoT м i ськоТ об' еднаноТ територiал ь

З.Управлiнню працi та соцiально
(Кiпкало В В ) провести виплату згiдно з
4. Контроль за виконанням рiшен
плiсt,ког,сl голови )Кидкова O.N4
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