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ЛОЗIВСЬКА iltICьKA РЛДЛ
ХЛРКIВСЬКОi ОБЛАСТI
ВИКОЕЛВЧИЙ KOMITET

рIшЕння

N9

вiлr[! сепппя 2Оlб року

Эru

Про падаппя грошовоi
допомогп пд поховаЕпя

Керlточись п.4 власштх повновакень ч.1 сr.34, п.4 власrло<
повновФкень сг,28 Закону Yкpaii { "Про йсцеве самоврядування в
УкраiЫ", вiдповiдно до Постанови Кабiнегу MiHicTpiB Украi'rш вй З1 сi.дlя

2007 р. JФ 99 <Про затвердкенюI поряд(у надашtя допомоги на пoxoвalнIl;l
д9щщ кателарЁ qgб щконав;Ео водfJ}4tяддgщlЕ IIоl\{9рдою або оqобi, яка
зобов'.ша.пася поховати померлого), на пИставi рiшеrпrя виконавчого
KoMiTefy ЛозЬськоi йськоi радл вiд 29 сiчня 2008 р. Nl 29 <Про
зsтвердIсeння розмiру допомоги на похованнJI делсLч категорiй осiб

виконавIцо волевиrвлення помфJIого або особi, л<а зобов'валася
поховати померлою), вiдповiдно до ПроIра}rи софа:ъного захисгу
населення м,Лозова на 20lб р. та згiдно з рjшенiям раш-r з вирiшеюrя
пшгalнь надання допомоги малозабезпече} пr,I BepcTBatM насеJIення
(гrротокол Nэ 9 вiд 09.08,2016 р.), виконавчIй койтет йськоi рад,l

ВflРIшиВ:
l. Надати допомогу на поховання померJIID( громадян, якi на момеrп
cMepTi не буrш засцlаховшri в системi загшьнообов'акового державного
соцiа-lьного сграхрarнI]я насDrIIним особал, лti здйсrмrм'iy поховд Iя:
- гр, JIукаtцук Вшеlrпдri МrдtолаiЬнi, яка мешкае за ад)есою:
м.Лозова, м-н 2, буд.l5, кв.55, в суlrлi 500 грн.;
- I?. HoBiKy Юрiю Сергйовичу, якfiй мешкае за ад)еGою:

м.Лозов4 вул.Вшrогра.щ{з" буд.24" в qMi 500 грн.;
- rр. CaBpyxllry Юфiю Вiкrоров1-1чу, лой мешtае за ад)есою:
м.Лозов4 м-н 4, буд.72, rc.37, в qrrri 500 грн,;
- гр. С:посареrко Галlшi Ьшiвпi, яка мепIкае за ад)есою:
м.Лозова, м-н 4, бул.30, tB.82, в cyMi 500 грн.;
- .гр. Тt_ц+уцry Водолщ4дру грщор9вtщу, я!ц4Ё м9шк!ю з&
ад)есою: с.Нова IBarrbK4 вул.ТIж4 бул.9, в cyMi 500 грн.

2.

Фiншrсовому уrравпiншо

2

MicbKoi рад{

профiнансуваrи
управлiння працi та соцiа.lьного захисту населеЕня Micbкoi ра.щr на суму
2500 грн. за paxyroK Програл,ш соцiыьного захисту населення м.Лозова на
_Юlб piK.
3. Управлirтпо працi та соцiального захисту населення MicbKoi рада
провести вrплату згiдtо з rцл.,r рiшенням.
4, Коrrгроль за виконаrлrяи рiшення покJlасти ва першого заступника
MicbKom голови О,М,Жидова.

мiськпй

го.лова
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