
 

Татарбунарська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
25.10.2017         № 151 

 
 

 

 

 

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 та  вирішення соціально -  

побутових   проблем  жителям    міста в  жовтні  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 

        міської ради  

        від 25.10.2017 

        № 151 

 

 

Список 

                 на    надання   матеріальної   допомоги   на    лікування  та   вирішення   

соціально – побутових     проблем     в    листопаді   2017  року 

 

№ 

п/п 

 

П.І.Б. 

 

Адреса 

 

Статус 

Призначенн

я 

допомоги 

Сума 

Грн. 

1. Сєдой 

 Сергій   Омелянович 

м. Татарбунари 

вул.  Л. Українки, 

64 

пенсіонер лікування 500,00 

2. Паун 

Юрій Васильович 

м. Татарбунари 

вул.  Клюшнікова, 

48 

пенсія  по 

інвалідності 

лікування 1000,00 

3. Гульченко 

Олександр 

Григорович 

м. Татарбунари 

вул.  

Кооперативна, 111 

пенсіонер лікування 500,00 

4. Колесник 

Іван Леонтійович 

м. Татарбунари 

вул.  Івана 

Кожедуба, 9 

пенсіонер лікування 500,00 

5. Грібков 

Сергій Григорович 

м. Татарбунари 

вул.  Гімназична, 

23/9 

 

не працює 

         

лікування 

1000,00 

6. Гусаренко 

 Ольга  Василівна 

м. Татарбунари 

вул.  Лиманська, 

22 

не працює         

лікування 

500,00 

7. Іванішина 

Єфімія   Давидівна 

м. Татарбунари 

вул. 

Центральна,17, 

кв.13 

пенсіонерка вирішення 

соціально-

побутових 

проблем 

1000,00 

8. Назаренко 

Олімпіада  Петрівна 

м. Татарбунари 

вул. Гімназична, 6 

пенсіонерка вирішення 

соціально-

побутових 

проблем 

500,00 

9. Притула 

Віра  Іванівна 

м. Татарбунари 

вул. Чкалова, 15 

пенсіонерка лікування 500,00 

10. Колотенко 

Аксентій  Данилович 

м. Татарбунари 

вул. Дністровська, 

18/1 

пенсіонер лікування 500,00 

    Всього  6500,00 

                        

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету        Л.В. Коваль 

 


