
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16 жовтня 2019 року  № 171

Про виділення грошової
допомоги жителям м. Збараж

    Розглянувши заяви громадян м.Збараж Гінзули М.П. (вх.№Г-506/2.7 від 11.10.2019р.),
Ясіновської Б.Г. (вх.№Я-509/2.7 від 15.10.2019р.), Дмитришина Я.М. (вх.№Д-510/2.7 від
15.10.2019р.),  Заячківського  Р.О.  (вх.№З-484/2.7  від  01.10.2019р.),  Кавун  Л.С.
(вх.№К-505/2.7 від 11.10.2019р.),  Мандибури О.Ю. (вх.№М-513/2.7 від 15.10.2019р.),
Кота В.С. (вх.№К-514/2.7 від 16.10.2019р.), Луцко О.Г. (вх.№Л-492/2.7 від 09.10.2019р.),
Бігельфер  Н.Г.  (вх.№Б-515/2.7  від  15.10.2019р.),  Середи  А.І.  (вх.№С-517/2.7  від
16.10.2019р.),  Карашівської  Н.Я.  (вх.№К-518/2.6  від  16.10.2019р),  Карашівської  О.Я.
(вх.№К-519/2.6 від 16.10.2019р) та необхідні документи, передбачені “Положенням про
надання  одноразової  матеріальної  допомоги  малозабезпеченим  громадянам”,
затвердженим  сесією  міської  ради  (рішення  від  18.07.2017р.  №VII/17/8  “Про
затвердження Положення про порядок надання одноразової матеріальної (фінансової)
допомоги малозабезпеченим громадянам, які опинилися у скрутній життєвій ситуації і
проживають на території м. Збаража в новій редакції”), рішення сесії №VII/23/14 від
01.06.2018р.  “Про  внесення  змін  в  Положення  про  порядок  надання  одноразової
матеріальної  (фінансової)  допомоги  малозабезпеченим  громадянам,  які  опинилися  у
скрутній життєвій ситуації і проживають на території м. Збаража”, рішення сесії №VII/
31/6 від 20 червня 2019 року “Про внесення змін у Положення про порядок надання
одноразової  матеріальної  (фінансової)  допомоги  малозабезпеченим  громадянам,  які
опинилися  у  скрутній  життєвій  ситуації  і  проживають  на  території  м.  Збараж
затверджених рішенням сесії №VII/17/8 від 18.07.2017р.”, розглянувши протокол №10
засідання  комісії  щодо  прийняття  рішення  про  надання  одноразової  матеріальної
(фінансової)  допомоги  малозабезпеченим  громадянам,  які  опинилися  у  скрутній
життєвій ситуації  і  проживають на території  м. Збараж від 16.10.2019р., врахувавши
пропозиції членів виконавчого комітету, керуючись ст.34 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” виконавчий комітет Збаразької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Виділити грошову допомогу на лікування, та часткову компенсацію втрат від пожежі
по КПКВ МБ 0113242 “Інші видатки на соціальний захист населення” КЕКВ 2730 “Інші
виплати населенню” в межах кошторисних призначень слідуючим жителям  м. Збаража:

1 Гінзула Марія Пилипівна, вул. _________ 1000, 00 

2 Ясіновська Богдана Григорівна, вул. __________ 1000, 00 

3 Дмитришин Ярослав Михайлович, вул. _________ 1000, 00 

4 Заячківський Роман Олексійович, вул. _________ 1000, 00 

5 Мандибура Олена Юріївна, вул. ___________ 1000, 00 



6 Кіт Володимир Степанович, вул. _________ 1000, 00 

7 Бігельфер Ніна Григорівна, вул. ___________ 1000, 00

8 Кавун Людмила Станіславівна, вул. ____________ 900, 00

9 Луцко Олена Гаврилівна, вул. _____________ 900, 00

10 Середа Анна Іванівна, вул. ___________ 900, 00

11 Карашівська Ольга Ярославівна, _____________ 900, 00

12 Карашівська Наталія Ярославівна, вул. _____________ 900, 00

Разом 11 500, 00 грн.

      2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови-
начальника фінансово-господарського відділу Опалюк М.Я.

Міський голова Збаража                                Р. С. Полікровський
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