щ
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ЛОЗIВСЬКА MICьKA РАДА
хлркIвськоi оБллстI
ВИКОНЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

вiфзgрg3rя

2019 року

Jft

t{B

Про падапня грошовоi
допомоrи на поховання
Керуючись п.4 власrпо< повновФкень ч. l ст.34, п.4 власних повновtDкень
ст.28 Закону УкраiНи "Про мiсцеве самоврядув€lшul в YKpaiHi'', вйповiдно
до
11останови Кабiнету MiHicTpiB УкраlЦи ви зl сiчня ZЪоZ
lVп
ЯЯ
пГtро
р.
затверджешul порядку надаш{r{ допомоги на похованIuI
деяких категорiй осiб
вI,Iконilвцю волевлUIвлеш{II померлого або особi, яка зобов'яз:шася
поховати
померлого), на пiдставi рiшенrrя виконtlвчого комiтсгу Лозiвськоi
MicbKoi ради
вiд 12 червня 2018 р. Nэ 376 <Про затверджешш
розмiру допомоги Hlt Iюховtlння
деякID( категорiй осiб виконавIцо волевиявлешuI померлого або
особi, яка
-"йi*u*rо.о
зобов'язалася поховати померлого)' вiдповiдно
про.рur"

ло

зtlхисту населеЕIUI Лозiвськоi MicbKoi об'еднаноi територiальноi
громади на
20_19-2021 роки, затвердженоi
рiшенням Лозiвськоi
{apKiBcbKoi
областi вiд З1 травня 2019 року N9 1540, згiдно з
"i.йiрй
рiшеrпrям Ёчд",
I'"TtlHb надzlння адrесноi допомоги населенню
Лозiвськоi MicbKoi "ирiшення
обiсдrаноi
тер*горiальноi громади (протокол Ns l0 вiд П.аg.20lg
р.;, виконавчй *orire,
MicbKoi ради

l,

ВиРIШИВ:

Надаги допомогу на пoxoBaEIuI померлш( громадян,
якi на момент
бчли застрахованi в системi загальнообов'rr*оrЬ.о
:у.:|: 11 cTpilxyBa*Hrl, наступним
о.р**"о.о
соцЕUъного
особам, якi здiйснили iх поховай:
--^ -"
- гр. Климчуку ОлександрУ йосиповичу,
в cltli 1000 грн.;
- гр. Луr<' яненко Людмилi IBaHiBHi,
t ООО
" "1-i
- гр. МовчаН Людмилi Олексанлрiвнi,
"р".;
в cyMi 500'грн.;
- гр.Сафонову Олександру Миколайовичу,
в cyMi iOOO
- гр. Семененку Олексаrцру Вiкгоровичу,
"р".;
в cyMi 1000 ф,.'
2.Фiнансовому управлiнl*о Йi""*оi.
1Йосенцева Т.С.)
профiншrсувати уrryавltiння црац та соцiаtьного р*"
зtжисту населенtц Micbkoi
на cyMI 4500 грн. за рахунок Прогршrи соЦального
Lадy
,*.ry'iu..n."*
ЛозЬськоi MicbKoi об' еднаноi терrtгорi.,rьноi' громади
на 20 l 9-202 l
3,Управлiнtпо прац та соцЬ""о.о a*"arу ЕаселеIrшi роки.
MicbKoi ради
(Кiпкало В.В.) провести виrшату згiдно з rцtм
рiшенням.

2

4. Коrrгроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на першого
мiського голови Жидкова О.М.

мiський голова
Кiпкшrо, 5-|8-02

ЗаСТУIIНИКа

с.в.зЕлЕнськиЙ

