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2016 року

Про надання матерiальноi
допомоги за зверненнями
громадян
Керуючись п.4 лпасних повноважень ст.28 Закону Украiни ''Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi", рiшенням Лозiвськоi MicbKoT
ради вiд 1З лютого
20l5 р. Nч l]46 (Про затвердження Положення npb
пор"до*
одноразовоi адресноi MaTepia,rbHoT допомоги населенню м.лозова "чдчrп"
в новiй
вiдповiдно
Програми
соцiального
захисту
редакцiii>,
до
населення м.лозова на
20lб р,, В зв'язку зi скрутнимИ матерiально-побУтовими обставинами, що
скJIалися в сiм'ях пенсiонерiв, iнвалiдiв, малозабезпечених, одиноких громадян,
та згiдно з рiшенням ради з вирiшеttня питань надання допомоги
малозабезпеченим верствам населення (протокол Ns 11 вiд 1З.09.20lб р.)
виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

Надати одноразову цошову допомоry за зверненlu{ми громадян:
- гр. Гайворонськiй CBiT[aHi Миколаiвнi, яка мешкае за адресою:
м.Лозова, вул. Iнтернацiональна, буд.8, в cyMi 200 грн.;
- гр. Гожi Олександрi Миронiвнi, яка мешкае за адресою: м.Лозова,
вул. lнтернацiоналъна, буд.62, в cyMi 200 грн,;
- гр, Капустнiку Миколi олександровичу, який мешкас за адресою:
м.Лозова, вул. МихаЙла Груtuевського, бул.4, кв,28, в cyмi З00 грн,;
- гj. Конику Фелфу Миколайовичу, якиЙ Metrlкae за адресою: м,Лозова,
вул.Б.Хмельницького, бул.82-а, в cyMi 200 грн,;
- гр. Кузнечову Володимиру lвановичу, який меrпкае за адресою:
м,Лозова, м-н I, бул.23, KB.l3, в cyMi 300 грн,;
-'гр. Кр"жаноuс"кiй Любовi Петрiвнi, яка мешкае за адресою: м,Лозова,
м-н l, бул.4, KB.2l, в cyMi 200 грн.;
'-'.р Лисак Гйинi Пеiрiвнi, яка мешкае за адресою: м,Лозова, м-н 5,
1.

-

'

буд.16,
- кв.25, в cyMi 200 грн.;

-'-

' -.р. Лi"о""п On"uri Вiталiiвнi, яка мешкае за адресою: м,Лозова, м-н 2,
бу l,,Z9,' кв.52, в cyMi 500 грн.;
Олександру Олексiйовичу, який мешкас за адресою;
- гр.-Непочатову
м.Лозова, м-н 3, бу,ч.1, кв,85,

в cyMi 300 грн,;

2
гр. Труновiй Mapi1 Михайлiвнi
яка мешкае за ад)есою: м,Лозова,
м_н 4, буд,38, кв.71, в cyMi 300
грн.;
-гD Шадрlтову Олександру Мrлсолайо
вичу, яJсrй мешкас за адресою
м Лозов4 вул. Ярослава Мудрого,
буд,5, кв 7, в сlъli 200 грн,;

гр. Шир шrет€вiй Вшrеlrгlдli Федорiвпi,
яка мешка€ за ацресою
м Лозов4 м-н2, буд,42, ю.б4, в cyMi З00

грн.
цrравлil*по мiськЪi радл профiнаlrсувати
},IФавлlш{,I
прiпц та соцiаьного захисту населешfi
Micbкoi рад{ на с}ълу 3 200 грн. за
рахунок Програл,пl соtцаJБного зiDисту ЕаселеЕня м.Лозова
на 2016
3. Управлirшю працi та.соцапьного зalхисту
паселеннrI Mrcbкoi
ради
rцlовести вшlлату згiдно з щп.l
рlшеЕням
4. Коrrцlоль за вик онаЕням
рiшення покласти на першого заступника
мrського голови о.М. Жцщсова,

z.Ф ш{rнсовому

Мiськпй
кiп(ало,5-1

гоrIовд

с.в.зЕлЕнський
О.М,Жидков u:zz
т,с.Мосенцева
,Щ,Ю.Iвчевко r

