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IIро падаппя матерiальпоi
допомогп зl зверпенпямп
громадяп
Керуючись п.4 власнrо< повцовrDкень ст.28 Закону Украiни "Про мiсцеве
сirмовряд}ъання в YKpaiHi", Положеr+rям про порядок надirшш адресноi
матерiальноi допомоги населенню Лозiвськоi MicbKoi об'сднаноi терrтгорiальноi
громади , затвердженим рiшеrпrям Лозiвськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi
вй 3l травня 2019 р. Ns l54l, вiдповiдно до Прогршrи софального захисту
населенш{ Лозiвськоi MicbKoi об'едншrоi терггорiаьноi громади на 20|9-2021
роки, затвердкеноi рiшенням Лозiвськоi MicbKoi рали XapKiBcbKoi областi вiд
31 травня 2019 року Ns 1540, в зв'язку зi скрутнш-ли матерiально-побутовими
обставrшами, що скJItlпися в сiм'ях пенсiонерiв, осiб з iнвалiдriстю,
мшrозбезпеченIdх, одинокrLх громадян, та згiдно з рiшенням Ради з вирiшення
питalнЬ наданнJI адресноi допомоги Еаселенню Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi
територiапьноi громади (протокол Ns 10 вй 17.09.2019 р.), влп<онавчий KoMiTgT
MicbKoi ради

ВиРIШИВ:
l. Надати

однор{Iзову грошову допомогу за зверцешшми громадян:
- гр. Акименко Свiтланi ОлексiiЪнi, в cyMi 1500 грн.;
- гр. Бiлещкiй Клавдii Федорiвнi, в cyMi З00 грн.;
_ гр. Воробйову Станiславу Борисовичу, в cyMi l500
грн.;
- гр. Громовiй Любовi lBaHiBHi, в cyMi 300 грн.;
- гр. .Щемидовiй Paici IBaHiBHi, в cyMi l500 грн.,
- гр. Каденко Bipi Василiвнi, в cyMi 500 грн.;
_ гр. Коновалеr*со Ларисi Русланiвнi, в cyMi l500 грн.;
- гр. Крайко Людш.rлi Володlалирiвнi, в cyMi l500 грн.l
- гр. KylepeHKy Вололимиру Семеновичу, в cyMi 300 грн.;
- гр. Лауко Iринi Василiвнi, в суплi 500 грн.;
- гр. Логвrтrенко Тетянi Гршорiвнi, в clмi l000 грн.;
- гр. Логiновiй AHToHiHi Андрiiвнi, в cyMi 300 грн.;
- гр. Майбородi Зоi Олсксандliвнi, в cyMi 1000 грн.;
- гр. Мш<айлiчешсу Володшлиру Володшtировичу, в cyMi 1500 грн.;
- гр. Нагорному Сергiю Iвановичу, в cyMi 1500 грн.;
- гр. Нелiлько Оленi Олександрiвнi, в clMi 300 грн.;
_ гр. Полякову Анатолiю Петровичу, в cyMi 300 грн.;
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- гр. C}ilIeHKo Mapii Пgтрiвнi, в

суплi 1000 грн.;
- гр. Стршцевi Анатолiю lвановичу, в cyMi 1000 грн.,
- гр. Сульжеш(о Олександрi CeMeHiBHi, в cyMi 500 грн.;
- гр. Фiлоненку Анатолiю Степановичу, в cyMi 300 грн.

2.

Фiнансовому управлirпшо MicbKoi ради (Мосенцева Т.С.)
профiнаrсувати управлiнrrя працr та соцiшtьного зilхисту нtlселення MicbKoi
ради на суму 18100 грн. за рахунок коштiв Програми соцiшtьного зlцисту
населенIя Лозiвськоi MicbKoi об'едншrоi територiа.пьноi громади на

20l9-202l роки.
3. Управлirшю працi та соцiального захисту населешlя MicbKoi рали
(Кiгпсшrо В.В.) провести виплату згiдно з rцм рiшенпям.
4. Коrтгроль за виконанIшм рiш
покJIасти на першого заступника
мiського голови Жидкова 0.I\4.

мiськшй головд
Кiпкало,

5- 18-02
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