УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 29.10.2018

м. Яремче

№ 214 -р

Про виділення одноразової
грошової допомоги
У зв’язку з важкими матеріально-побутовими умовами проживання,
що склались у сім’ях громадян та відповідно до Міської комплексної
програми соціального захисту населення Яремчанської міської ради на
2018-2020 роки від 30.11.2017р. № 282-18/2017, враховуючи протокол №
12 комісії з питань надання одноразової грошової допомоги

від

19.10.2018р.
1. Виділити за рахунок коштів місцевого бюджету одноразову
грошову допомогу на суму 2575,00 грн. (дві тисячі п’ятсот сімдесят п’ять
грн. 00 коп.) в тому числі доставка 75,00 грн. (cімдесят п’ять грн. 00 коп.)
згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню міськвиконкому перерахувати зазначені
вище кошти управлінню праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
3. Вказані видатки провести за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.Територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Яремче виплатити одноразову грошову допомогу.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток до
розпорядження
міського голови
від 29.10.2018р. №214-р

№

Список
громадян, яким виділяється одноразова грошова допомога
Примітка
Прізвище, ім’я, Місце проживання
Сума
Доставка
по-батькові
(грн.)
(грн.)

1

Виксюк Роман
Васильович

1000,00

30,00

2

Вербіцький
Юрій
Миколайович

1000,00

30,00

3

Калинчук
Богдан
Васильович

500,00

15,00

2500,00

75,00

РАЗОМ

На лікування
учасник
АТО
На лікування
учасник
АТО
На лікування
учасник
АТО

2575,00

Всього: 3 одержувачі на загальну суму 2575,00 грн. (дві тисячі п’ятсот
сімдесят п’ять грн. 00 коп.) в тому числі доставка 75,00 грн. (cімдесят
п’ять грн. 00 коп.)
Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 2.10.2018

м. Яремче

№ 213-р

Про виділення одноразової
грошової допомоги
У зв’язку з важкими матеріально-побутовими умовами проживання,
що склались у сім’ях громадян та відповідно до Міської комплексної
програми соціального захисту населення Яремчанської міської ради на
2018-2020 роки від 30.11.2017р. № 282-18/2017, враховуючи протокол №
12 комісії з питань надання одноразової грошової допомоги

від

19.10.2018р.
1. Виділити за рахунок коштів місцевого бюджету одноразову
грошову допомогу на суму 13825,00 грн. (тринадцять тисяч вісімсот
двадцять п’ять грн. 00 коп.) в тому числі доставка 325,00 грн. (триста
двадцять п’ять грн. 00 коп.)
згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню міськвиконкому перерахувати зазначені
вище кошти управлінню праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
3. Вказані видатки провести за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.Територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Яремче виплатити одноразову грошову допомогу.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток до
розпорядження
міського голови
від 29.10.2018р. №213-р.

№
1
2

Список
громадян, яким виділяється одноразова грошова допомога
Примітка
Прізвище, ім’я, Місце проживання
Сума
Доставк
по-батькові
(грн.)
а (грн.)
Косаренко
Олександра
Миронівна
Вербицька
Галина
Дмитрівна

м. Яремче, вул.
Свободи, 206

5000,00

40,00

На лікування
сина

м. Яремче,
вул. Шевченка, 30

2000,00

60,00

На лікування

3

Лесюк Василина м. Яремче,
Михайлівна
вул. І. Франка, 71

1500,00

45,00

На лікування

4

Бондарчук
Марія Іванівна

смт. Ворохта, вул.
Грицулівка, 26

1000,00

30,00

На лікування

5

Гнипюк
Михайло
Михайлович

м. Яремче, вул.
Свободи, 23

1000,00

30,00

На лікування

6

Поляк Іван
Іванович

с. Яблуниця,
діл. Магурки, 789

1000,00

30,00

На лікування

7

Вакуліч Олена
Василівна

м. Яремче, вул.
Вітовського, 118

500,00

15,00

На лікування

8

Ільчук Ганна
Іванівна

смт. Ворохта, вул.
Грицулівка, 26-а

300,00

15,00

На лікування

Сорохманюк
Параска
Юріївна
Жупник
10 Василина
Федорівна

с. Микуличин,
вул. Гірська, 10

300,00

15,00

На лікування

смт. Ворохта, вул.
Грушевського, 8

300,00

15,00

На лікування

Ганна
11 Годорак
Петрівна

с. Микуличин,
300,00
діл. Великі Погари

15,00

На лікування

Олексій
12 Бойко
Васильович

с. Микуличин, вул. 300,00
Шевченка, 41

15,00

На лікування

9

13500,00
РАЗОМ

325,00

13825,00

Всього: 12 одержувачів на загальну суму 13825,00 грн. (тринадцять
тисяч вісімсот двадцять п’ять грн. 00 коп.) в тому числі доставка
325,00 грн. (триста двадцять п’ять грн. 00 коп.)
Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 29.10.2018

м. Яремче

№215-р

Про виділення одноразової
грошової допомоги
У зв’язку з важкими матеріально-побутовими умовами проживання,
що склались у сім’ях громадян та відповідно до Міської комплексної
програми соціального захисту населення Яремчанської міської ради на
2018-2020 роки від 30.11.2017р. № 282-18/2017, враховуючи протокол №
12 комісії з питань надання одноразової грошової допомоги

від

19.10.2018р.
1. Виділити за рахунок коштів місцевого бюджету одноразову
грошову допомогу на суму 1030,00 грн. (одна тисяча тридцять грн. 00 коп.)
в тому числі доставка 30,00 грн. (тридцять грн. 00 коп.) згідно з додатком.
2. Фінансовому управлінню міськвиконкому перерахувати зазначені
вище кошти управлінню праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
3. Вказані видатки провести за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.Територіальному центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) м. Яремче виплатити одноразову грошову допомогу.
Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток до
розпорядження
міського голови
від 29.10.2018р. №215-р.

№
1

Список
громадян, яким виділяється одноразова грошова допомога
Примітка
Прізвище, ім’я, Місце проживання
Сума
Доставка
по-батькові
(грн.)
(грн.)
Першин Марія
Іванівна

с. Микуличин, вул. 1000,00
Грушевського, 18

30,00

1000,00

30,00

РАЗОМ

Стихійне
лихо

1030,00

Всього: 1 одержувач на загальну суму 1030,00 грн. (одна тисяча
тридцять грн. 00 коп.) в тому числі доставка 30,00 грн. (тридцять грн.
00 коп.)
Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

