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ЛОЗIВСЪКЛ MICЬKA РАДА
хлркIвськоi овллстr
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕнIIя
Jft {6il,,

влд/,i жовтяя 2016 року
Про падапня матерiальноi
допомоги за зверцепцямrl
громадяп

Керуючись п.4 власних повновtDкень ст.28 Закону Украirти "Про мiсцеве
саIlrоврядуваНюI в YKpaiHi", рiшешrяМ Лозiвськоi MicbKoi ради вiд 18 сершrя
2016р, JФ 301 <Про затвердження Положення про порядок надання одноразовоi
адресноi матерiальноi допомогИ населеннЮ м.Лозова в новiй редакцii>,
вiдповiдно до Програми соцiального з(йисту населешUI м.Лозова на 2016 р., в
зв'язку зi скрутними матерiа.,rьно-побуговими обставrпrами, що скпалися в
сiм'ях пенсiонерiв, iнвалiдiв, малозабезпечених, одиноких громадян, та згiдно з
малозабезпеченим
рiшеrrrrям ради з вирiшення питztнь надашu{ допомоги
(протокол Ns 1З вй l2.10.2016p.) виконавчлй KoMiTeT

"Ъ..п."о
".р.r"*
MicbKoi ради

ВиРIШИВ:

l. Надати одноразову грошову допомогу за звернеЕIUIми громадян:
- гр. Гончаренко дIпонiнi ,Щмитрiвнi, яка мешкае за адресою: м.Лозовц

вул. КозаlФка, буд.S, къ.2'7, в cyMi 300 грн.;
' - гр.
алресою: м,Лозова" м-н 5,
.Щемчук Ьленi Васиrriвнi, яка мецIка€ за
буд.33, кв. 38, в cyMi 1000 грп.;
м-н l,
- гр Щорошенко Любовi lваяiвнi, яка мешкае за адресою: м,Лозова,
буд.2l, KB.3/l, в cyMi 300 грн.;
Олександрiвнi, яка мешкас за адресою: м.Лозова.
-.р. Кр*ору"*Ь
м-н 4, буд.43, кв.7, в cyMi 200 грн.;
м-н 3,
- .i. iИя.ковiй Ларисi ОедорiвЫ, яка мешкае за адресою: м.Лозова,
KB.ll1, в cyMi 500 грн.;
буд.28,
"який мешкае за адресою:
ry. Склярову Володимиру Вололимировшrу,грн,;
м,Лозова, вул. Свободи, буд.|2, кв. 4, в cyMi 400
м-н 1,
- гр. io*i Сер.iю Олекiitовичу, який мешкае за адресою: м,Лозова

"
'

B-.or"i

95, в cyMi 500 грн.;
м.Лозов4 м-н 9,
*. Топалу Вiкгору Вiкторовичу, який мешкас за адресою:
буl,.2-а,кв.2l4, в cyMi 300 грн.;

кв.
буд,2'7,
-, -]

- ф, ЦЯrькi Юлii
lгорiвнi, яl,(а МеШКаС
КВ,5/6, в cyMi )U0
За адресою:
! __Yдv, м.лозова_
rYr,J,tUJUBa, м-II
грн.
м_rт 9,
о буд.з-б,
R.,_ э г
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голови

о.м.жй*";**

мiськпй голова
Сазонова, 5-18-04
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"u..o.ro мiсъкоi Ради
пок,тасти :"'::'-"
на першого заступЕика

с.в.зЕлЕнський
О.М.Жидкоъ
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Т.С.Мосенцева
о.С.Степанова
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