
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАмІськА РАДА волинської ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ
аооіьдыйїії рМз там. Володимир-Волинський

ПРО НаДаННЯ ОДНОРЗЗОВИХ
ГРОШОВИХ ДОПОМОГ

Розглянувши клопотання голови Володимир-Волинської міськрайонної
організації інвалідів та звернення громадян про надання грошових допомог у
зв'язку з важким матеріальним становищем та рішення Комісії по наданню
державних соціальних допомог малозабезпеченим сім'ям, житлових субсидій та
грошових допомог, передбачених міськими Програмами соціального захисту від
11.04.2017 року протокол М 14 на виконання Програми соціального захисту
населення міста на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради М 4/3
від 24.12.2015 року, керуючись пп.4 п. а) ст.. 28 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1.НадаТи одноразові грошові допомоги: у

- Град Марії Павлівні, яка проживає по вул. Левінцова, 36 кв.1 в сумі 500
гривень;

- Доме Тетяні Олексіївні, яка проживає по вул. П.Січі, 49 кв.20 в сумі 500
гривень;

- Дядяновій Лідії Романівні, яка проживає по вул. О.Ольжича, 7 кв.2 в сумі
500 гривень;

- Костюк Надії Василівні, яка проживає по вул. Драгоманова, 4 кв.41 в сумі
200 гривень;

- Мосорук Ользі Володимирівні, яка проживає по вул., П.Січі, 57 кв.17 в сумі
2000 гривень;

- Цегельнюк Ларисі Володимирівні, яка проживає по вул. Г.Жежко, 5 кв.6 в
сумі 1000 гривень.

2. Внести зміни в рішення виконавчого комітету Ле 103 від 10.04.2017 р.
надати одноразову грошову допомогу:

- Сєдому Володимиру Івановичу, який проживає по вул. Ак.Глушкова, 32 кв.4
в сумі 600 гривень.

З. Відмовити у наданні одноразової грошової допомоги:
- Бідун Ользі Миколаївні, яка проживає по вул П.Січі, 63 кв.7, немає підстав

відповідно п.2.3. Порядку надання грошових матеріальних допомог.



зі;

4. Управлінню соціального захисту населення (Смикалюк О.П.) провести `

виплату за рахунок загальних асигнувань? передбачених кодом програмної
класифікації 1513400 “Інші видатки на соціальний захист населення” бюджету міста
на 2017 рік в сумі 5000 (піять тисяч) гривень.,

5 .Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради
(Шибирин Т.В.) фінансування зазначених витрат в сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень
провести за рахунок загальних асигнувань, передбачених на Ці Цілі в бюджеті міста
на 2017 рік.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської
ради, заступника міського голови Свідерського О.М.

Міський голова П.Д.Саганюк
Смикалюк38080


