
 
Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 
  РІШЕННЯ 

23.03.2017         № 38 
 
 

 
 
 

Відповідно підпункту 4  пункту  «а»  статті  28    Закону України   «Про    місцеве 
самоврядування в Україні», рішень міської  ради  від  20.12.2016  року  № 252-VII   «Про  
міський  бюджет  на  2017 рік»,  від   20.12.2016  року  № 253-VII  «Про затвердження  
обсягів  фінансування  міських програм  «Милосердя в дії»,  «Поховання  померлих   
безрідних та невідомих  громадян», «Оздоровлення  дітей м. Татарбунари», «Діти м. 
Татарбунари», «Розвитку шахів та  шашок м. Татарбунари», «Розвитку футболу  м. 
Татарбунари»,      «Правопорядок» на 2017 рік»,  від   18.01.2016  року  № 23-VII  «Про 
затвердження міської програми «Милосердя в дії»   на   2016-2020 роки»,  розглянувши   
заяви  громадян  про  надання матеріальної допомоги,   виконавчий комітет 
Татарбунарської міської ради 
 
 В И Р І Ш И В : 
 

1. Надати адресну матеріальну допомогу  на лікування,  поховання   та  вирішення 
соціально -  побутових   проблем  жителям    міста в  березні 2017 року   згідно додатку. 
 
 2. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету  (апарату)  міської  ради             
(Лютикова Л.С.)  забезпечити перерахування коштів   по  міській програмі  «Милосердя в 
дії»             в  межах  обсягів  фінансування  на  2017  рік  відповідно до пункту  1  цього 
рішення. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на заступника  міського голови 
Лєсніченка  О.В. 

 
 

 
 
Міський голова                                                                                              А.П. Глущенко 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Про надання адресної матеріальної 
допомоги  жителям  міста 
 



Додаток  
до рішення виконавчого 
комітету Татарбунарської 
міської ради  
від 23 .03.2017  
№ 38 
 

Список 
                 на    надання   матеріальної   допомоги   на    лікування       та  вирішення   

соціально - побутових   проблем     в  березні   2017  року 
 

№ 
п/п 

 
П.І.Б. 

 
Адреса 

 
Статус 

Призначення 
допомоги 

Сума 
Грн. 

1.  Священко 
Руслана Василівна 

м. Татарбунари 
вул.  Космонавтів, 29 

не працює лікування 
чоловіка 

1000,00 

2. Ткач 
Людмила Григорівна 

м. Татарбунари 
вул.  Слов’янська,13  

пенсіонерка лікування 
(онкохвора) 

1000,00 

3. Сєда 
Любов Леонідівна 

м. Татарбунари 
вул.  Л.Українки,64 

працююча лікування  брата 500,00 

4. Капаніцин 
Василь Семенович 

м. Татарбунари 
вул.  Московська, 7а 

пенсіонер         вирішення 
         соціально- 
        побутових 
          проблем 

500,00 

5. Домбровський 
Ігор  Юрійович 

м. Татарбунари 
вул.  Миру, 37 

Учасник 
АТО 

лікування 1000,00 

6. Четвертакова 
Раїса Іванівна 

 

м. Татарбунари 
вул.  Л.Українки,115а 

пенсіонерка вирішення  
соціально-
побутових 
проблем 

500,00 

7. Коробкова 
Марія  Степанівна 

 

м. Татарбунари 
вул.  Бузкова, 1б 

пенсіонерка вирішення  
соціально-
побутових 
проблем 

500,00 

8. Харитоненко 
Вадим  Казимирович 

м. Татарбунари 
вул.  Робоча, 15/1 

Догляд за 
дитиною 
інвалідом 

Лікування доньки 700,00 

9. Градинар 
Лідія   Харитонівна 

 

м. Татарбунари 
вул.  Чкалова, 47 

пенсіонерка лікування 500,00 

10. Зечу 
Володимир 

Олександрович 

м. Татарбунари 
вул.  Слов’янська, 28  

пенсіонер лікування 1000,00 

11. Зечу 
Наталя 

Володимирівна 

м. Татарбунари 
вул.  Слов’янська, 28 

Інвалід II  
групи 

(психічно 
хвора) 

лікування 700,00 

    Всього     
7900,00 

                        
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету    Л.В. Коваль 
 


