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Про надання одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши звернення з доданими до них матеріалами, щодо надання
матеріальної допомоги на лікування, поховання та у з в ’язку з пожежею,
керуючись Законом України '‘Про місцеве самоврядування в Україні” ,
постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 99, рішеннями
Володимирецької селищ ної ради № 36 від 08 грудня 2015 року та № 37 від 08
грудня 2015 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИИДНОЇ РАДИ
ВИРІШИВ:
1. Надати матеріальну допомогу на лікування з коштів, передбачених
бюджетом Володимирецької селищ ної територіальної громади, наступним
громадянам:
Козлюк Тамарі Дмитрівні
на лікування її матері Вовни Любові
Пегрівни у сумі 500 (п ’ятсот) грн.;
“ Деркач Олені Володимирівні у сумі 500 (п ’ятсот) грн.;
- Гарбариніній Ганні Йосипівні у сумі 500 (п ’ятсот) грн.;
- Рижій М арії Володимирівні у сумі 500 (п ’ятсот) грн.;
- Басюк Любові Соловіївні у сумі 500 (п ’ятсот) грн.
2. Надати матеріальну допомогу на поховання з коштів, передбачених
бюджетом Володим ирецької селищної територіальної громади:
Тарару Ігорю Ананійовичу на поховання його сина Тарара Авеніра
Ігоровича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.;
- Шмизі Лідії Володимирівні на поховання її сина Ш миги Бориса
Володимировича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.;
М онічу Анатолію М ефодійовичу на поховання його брата М оніча
Валерія М ефодійовича у сумі І 000 (одна тисяча) грн.;

“■ Ш еляг Світлані Назарівні на поховання її брата Ш елігана Миколи
Назаровича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.
3. Надати матеріальну допомогу для ліквідації наслідків пожежі з коштів,
передбаченріх бю джетом Володимирецької селищ ної територіальної громади у
сумі 500 ( п ’ятсот) грн. Базаді Ользі Володимирівні для ліквідації наслідків
пожежі у її приватному господарстві у с. Красносілля по вул. Молодіжна,
буд. 12.
4. Виплату вищезазначених допомог провести в межах затверджених
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