
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16 грудня 2019 року  № 215

Про виділення грошової
допомоги жителям м. Збараж

    Розглянувши  заяви  громадян  м.  Збараж  Герасимлюк  Н.І.  (вх.№Г-616/2.7  від
11.12.2019р.),  Лагузи  Г.С.  (вх.№Л-623/2.7  від  13.12.2019р.),  Ковальчука  Я.Д.
(вх.№К-598/2.7  від  04.12.2019р.),  Кирик  Я.М.  (вх.№К-608/2.7  від  10.12.2019р.),
Зрим”яка  І.П.  (вх.№З-595/2.7  від  04.12.2019р.),  Яблонської  М.Ф.  (вх.№Я-600/2.7  від
04.12.2019р.),  Гуменюка  О.С.  (вх.№Г-579/2.7  від  28.11.2019р.),  Гуменюк  Л.В.
(вх.№Г-580/2.7  від  28.11.2019р.),  Кінь  Т.В.  (вх.№К-622/2.7  від  12.12.2019р.),
Зрим”яка  О.І.  (вх.№З-596/2.7  від  04.12.2019р.),  Кузь  О.А.  (вх.№К-603/2.7  від
05.12.2019р.),  Клеванчука  П.В.  (вх.№К-604/2.7  від  05.12.2019р.),  Довгополої  В.В.
(Д-624/2.7  від  16.12.2019р.)  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 №14
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  16.12.2019р.,  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 по ТКВК БМС 0113242 “Інші видатки на
соціальний  захист  населення”  КЕКВ  2730  “Інші  виплати  населенню”  в  межах
кошторисних призначень слідуючим жителям м. Збараж:

1 Лагуза Галина Степанівна, вул. _____________ 1000, 00
(на поховання)

2 Ковальчук Ярослав Дмитрович, вул. ___________________ 1000, 00 
(учасник АТО)

3 Герасимлюк Наталія Ігорівна, вул. ________________ 1000, 00



4 Кирик Ярослава Михайлівна, вул. _____________ 1000, 00

5 Клеванчук Павло Васильович, вул. _____________ 1000, 00

6 Зрим’як Ігор Петрович, вул. _____________ 1000, 00

7 Яблонська Марія Федорівна, вул. ___________ 1000, 00

8 Гуменюк Олег Сергійович, вул. __________ 1000, 00

9 Гуменюк Любов Володимирівна, вул. __________ 1000, 00

10 Кінь Тетяна Валеріївна, вул. __________ 1000, 00

11 Довгопола Валентина Василівна, вул. __________ 1000, 00

12 Зрим’як Олег Ігорович, вул. ___________ 900, 00

13 Кузь Ореста Андріївна, вул. ______________ 700, 00

Разом 12 600,00 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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