
 
Б е ре жа нс ь ка  м іс ь к а  рада  

Те рн о п іл ь с ь ко ї  о бл ас ті  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(І засідання) 

 

Р ІШ Е Н Н Я  
 

від 25  лютого 2016 року          № 106 

 
Про надання одноразової матеріальної допомоги  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Виділити одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського 
бюджету в сумі 8000 гривень таким громадянам: 

1.1. ________________, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, _____, 
в сумі 200,00 грн. 

1.2. ________________, жительці м. Бережани, вул. Героїв Майдану, 
______, в сумі 1000,00 грн. 

1.3. ________________, жительці м. Бережани, вул. Рогатинська, ____, в 

сумі 500,00 грн. 
1.4. ________________, жителю м. Бережани, вул. Корольова, _____, в 

сумі 200,00 грн. 
1.5. ________________, жителю м. Бережани, вул. Пирогова, ____ в сумі 

500,00 грн. 
1.6. ________________, жительці м. Бережани, вул. Тернопільська, ____ в 

сумі 500,00 грн. 
1.7. ________________, жительці м. Бережани, пл. Ринок, ____ в сумі 

500,00 грн. 
1.8. ________________, жителю м. Бережани, вул. Козацька, ____ в сумі 

1000,00 грн. 
1.9. ________________, жителю м. Бережани, пл. Ринок, ____ в сумі 

500,00 грн. 
1.10.  ________________, жителю м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 

_____ в сумі 500,00 грн. 



1.11.  ________________, жительці м. Бережани, вул. Валова, ______ в 
сумі 200,00 грн. 

1.12.  ________________, жительці м. Бережани, вул. Родини Старухів, 
____ в сумі 200,00 грн. 

1.13.  ________________, жительці м. Бережани, вул. Садова, _____ в сумі 

200,00 грн. 
1.14.  ________________, жительці м. Бережани, вул. Шевченка, _____ в 

сумі 1000,00 грн. 
1.15.  ________________, жителю м. Бережани, вул. Кривоноса, ____ в 

сумі 1000,00 грн. 
2. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 
міської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 
міської ради виплатити допомогу вказаним громадянам. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 
ради Гончара П.В. 

 
 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


