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ЛОЗIВСЬКА MICbKA РДДЛ
хAPKIBcbкoi оБллстI
ВПКОНЛВЧПЙ KOMITET

рIшЕння

вiц1.8 версспя 20Iб року

хр

695-

Про пrлапвя rрошовоI
допомогп па поховlння

п.4 власних повноваrкень ч,l ст.34, п.4 власних
повноваженЬ сr,28 ЗаконУ Украi'ни 'ПрО MicueBe самоврялуваЕ{я в
YKpaiHi", вцповiдно до Постанови Кабiнету Мiнiсгрiв Украirп вiд З 1 сiшlя
2007 р. Nч 99 (Про затвердIrення поряд(у надirшfi допомоги на поховitння
делсrя категоцгй осiб вrпонmцо sолевиявлевЕr понерпсго або особi, яка
зобов'язшlася поховати померлого)), яа пiдсгазi рiшенrrя вlжонавчого
KoMiTeTy лозьськоi MicbKoi радл вй 29 сiчllя 2008 р, Nл 29 <<IIро
затвердкення розмiру допомоги на поховання деякл< категорiЙ осiб
виконilвIцо волевиявлення померлого або особi, лtа зобов'язшrася
поховати померлоп)), вi.щlовiдно до Програми софа,rьного захисту
населення м,Лозова ш 20lб р, та згiдно з рiшен}rям
рали з вирiшеюrя
питilнь надання допомоги малозабезпечешпк верствам населення
(прmокол Nэ l1 вй 13.09,20lбр.), виконаэчlй комiтег MicbKoi
ради
Керуючись

Вt{РlШШВ:
1. Нацати

допомогу на поховzлння померJIж громадян, якi на момеlтг
cMepTi не були зас,траховшli в системi загшьнообов'язкового державного
соцiагьпого стракувiIЕЕя tlЕcт}пним особам, якi зffiсттп.rп ix поховаккя:
- гр, БоlцарсвУ Миколi Васильовичу, який мешка€ за адресою:
м.JIозова, м_н 4, бул,17, кв.6, в cyMi 500 грн.;
- Ф. ,,Щмrгрик Юрiю Миколайовичу, який мешка€ за аДресою:
м.Лозов4 вул,Монастr4lськц буд.42, в cpli 500 грн.;
_ гр, Оlпшtо Лцii ОлексiiЪнi,
яка мешкас за адресою: м.Лозовq
м-н З, буд,21-4 кв.25, в сцлi 500 грн.;
- гр. Якововй Il+ri Вiкгорiзнi, яка мешка€ за ад)есою: м.Лозовq
м-н 5, буд,9, кв,57, в cyMi 500 грн.
2. Фiнавсоъому Управлiяrпо MicbKo,'i
рцщl fiроф,iнанс}ъати управлitfi{я
працi та соцiаlьного зi!хисту населення MicbKoi
ZbOb
за
радr на
"уоry
Програми
"рrr.
соцiмьного захлсту населеI {я м.JIозо"i
ржуъок
,ri 20l б pin,

_

3.

Управлiяtпо

прдц

z
та софшrьного заJшсту населення

йськоi рали провести виrшату згiдно

з rшM рiшешrям.
4, Конrро:ъ за вlлtонаrшям рiшення покJIасти на першого зzют)пника

мiсъкото голови О.М.Жикова.
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