
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  
 

11.12.2020                                                                                                                        №20 

Про виплату допомоги на поховання 

 

Розглянувши звернення жителів громади про надання допомоги на 

поховання померлих громадян міста, котрі на день смерті ніде не працювали 

й не отримували пенсійних та інших соціальних виплат, документи, додані до 

звернення, враховуючи протокол №4 від 11.12.2020 року засідання комісії по 

розгляду звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

жителям Баранівської міської ОТГ, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення 

померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, виконавчий 

комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову грошову допомогу на поховання громадянам,які 

проживають на території Баранівської міської ради за рахунок коштів 

загального фонду міського бюджету, передбачених для цієї мети. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 

загальній сумі 2 500 гривень ( дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп) на 

рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 2 500 гривень ( дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

  

 

  Міський голова       Олександр МІГЕЙ 

  Керуючий справами                       Тетяна КРАВЧУК 
  



 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

  
 

11.12.2020                                                                                                                        №21 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши звернення жителів громади про надання грошової 

допомоги на лікування та на покращення матеріально-побутових умов, 

враховуючи протокол №4 від 11.12.2020 року засідання комісії по розгляду 

звернень громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям 

Баранівської міської ОТГ, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати одноразову грошову допомогу на лікування та на покращення 

матеріально-побутових умов громадянам,які проживають на території 

Баранівської міської ради за рахунок коштів загального фонду міського 

бюджету, передбачених для цієї мети. 

2. Відділу фінансів міської ради ( Дем’янюк О.Ю.) перерахувати кошти в 

загальній сумі 12 500 гривень (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп) 

на рахунок управління соціального захисту населення міської ради для 

виплати 12 500 гривень (дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 коп). 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Нікітчина 

Н.В.) забезпечити виплату грошової допомоги громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Приймак 

І.В. 

 

       Міський голова       Олександр МІГЕЙ 

 

       Керуючий справами              Тетяна КРАВЧУК 


