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Про надаппя мrтерiальноi
допомогп зд зверпепнямх
Ероццlдяl1
Кеtrlуrочись п, 4 власrлпr повноважеrъ ст.28 Закону Украiни "Про йсцеве
сirмов!ядрання в YKpai'Hi", рiшеlшлr,r ЛозЬськоi MicbKoi рад.r вiд 1З .тпотого
2015 р. Nл 1346 <Про затверддення Лоложеrшя про порядок надання

од{оразовоi адресноi MaTepiмbHoi допомоги насепенню м.Лозова в новЙ
редакцii>, вiдlовi,що до Програми соцiального зalхисту населення м.JIозова на
20lб р., в зв'вку зi скр)дними магерiаъно-поб)товrпдл обставинами, що
скJI{lлися в сiм'.л< пенсiонерЬ, irвалiлiв, малозабезпечених, оддrокш( громадян,
та цiдlо з рфIrцям в,qд{ з вирiцIgнr{я IlитаIъ ЕадФ*+д доцомоFI+
мaлозабезпеченим BepcTB.rM населення (протокол Np 9 вй 09.08_20lб р.)
вш<онавчлй комiтег йськоi рада

ВИРIШИВ:

1,

Надапrодоразову rporrroвy допомогу за зверн€Еrяплй грмдшr:
- гр, Бондryеlжу Iгорю Вiкгоровичу, лOfil мешае за ад)есою:

м.Лозова,

м-н4,

- гр.

буд.39, кв-178, в cyMi 500 грн.;

Bacrr,lelrKo Ipшri Аuдрiiiвнi, яка мешкае за ад)есою: м.Лозов4
м-н 2, бул.55, кв.5, в суиi 500 грн.;
- гр. Гiкавчуку Вiталiю АнатолЙовичу, кlй меIIIка€ за адrесою:
м.Лозова, м-н 2, буд.7, кв,19, в cyMi 300 грн.;
- гр. KaTFliHy BiKTopy Анатолiйовичу, л<ий мешка€ за ад)есою:
м,Лозов4 вул,Iггернацiона,ън4 буд.19, в сум1 500 грн.;
за адrесоIо: м,JIозов4
- гр. Кова:жо Ояяi ВажlиЫ+нi яка м€trтка€
м-н 9, бул.1, кв.47, в cpfi 200 грн.;
_ гр. Новiковiй Щар'Т ВiкгорЬнi, яка мешкае за адресою: м.Лозов4
м-н 2, буд,66, кв,l, в cyMi 300 грн.;
- гр. Обождi Людмилi Степанiвнi, яка мешка€ за адресою: м.Лозов4
вул.Чехова бул.49, в cpli 500 грн.;
- гр. Радчеrлсо Гшшi Вiлсгорiвнi, яка меIш<a€ за ад)есою: м,Лозов4
м-н l, буд.4, ш.37, в cyмi 200 грн.;
- гр. Роmжину Анатолiю Ьановичу, який мешкае за ад)есою: м.Лозов4
м-н 4. буд.33. кв. l05, в cyt"fi 200 грн.;

-

гр. Сiмакч

2

РомаяулБорисовичу, якIл1 мешкае за ад)есою:
м.Лозова, м-н 1, буд.9, KB.l2S, в cyMi iOO
фн.;
гр.
Стецеrпсу
МID(aйлу
Борисовичу,
_
- л(Iдi меIш(ае за ад)есою:
ц..Лоювq- ву*.fIе9ец4оЕи, буд 71 в ýyмi SЪО ,рц;'
- гр. Штшъку Анатолiю Iвановичу, якrй мешка€
за ад)есою: м.JIозов4
_
м-н 3, бул.3l-а кв.30, в c1ъri 500 грн.

Фiяшrсовому управлiюло Micbкoi ради профiна1.1срати
,2,
управJIlюiя
прМ та_соцiа,Бного захисту населешя йськоi ра,ца'на ayony ++riO
грн. за

рахунок flрогралл.l соцiального зжисту населеrшя м,Лозова ,ri ZЬ l Ь р_
3. Управлirпю црац та соцiшьного захисту населення MicbKoi рада
провести вшrлагу згiлrо з rucr,t рiшеюrям.
4, Коrrгроrь за виконанням рiшеrпrя пок.ласти на першого засц.пника
йý_ькою годовц О.МЖццкоца

мiськпй голова
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