
 
Б е ре жанс ька  міс ька  р ада  

Те рнопіл ьс ько ї  обл ас т і  

VІI скликання 

ІІІ сесія 

(ІІІ засідання) 

 

РІШ ЕН НЯ  
 

від 24 березня 2016 року          №151 
 

 

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 5600,0 гривень таким громадянам: 

1.1. ________________, житель м. Бережани, вул. Рильського, ___, в сумі 

200,0 грн. 

1.2. ________________, житель м. Бережани, вул. Родини Старухів, ___, в 

сумі 200,0 грн. 

1.3. ________________, жителька м. Бережани, вул. Лепких, ____, в сумі 

200,0 грн. 

1.4. ________________, житель м. Бережани, вул. Козацька, ___, в сумі 

200,0 грн. 

1.5. ________________, жителька м. Бережани, вул. Стефаника, __, в сумі 

500,0 грн. 

1.6. ________________, житель м. Бережани, вул. Рогатинська, ____, в 

сумі 500,0 грн. 

1.7. ________________, жителька м. Бережани, вул. О Кобилянської, ___, в 

сумі 500,0 грн. 

1.8. ________________, житель м. Бережани, вул. Шевченка, ____, в сумі 

1000,0 грн. 

1.9. ________________, житель м. Бережани, вул. Б.Хмельницького, ____, 

в сумі 200,0 грн. 

1.10.  ________________, жителька м. Бережани, вул. Ковшевича, ____, в 

сумі 200,0 грн. 



1.11.   ________________, житель м. Бережани, вул. Л.Українки, ____, в 

сумі 200,0 грн. 

1.12.   ________________, жителька м. Бережани, вул. Лепких ____, в сумі 

500,0 грн. 

1.13.  ________________, житель м. Бережани, вул. Рогатинська, ____, в 

сумі 500,0 грн. 

1.14.  ________________, жителька м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 

___, в сумі 200,0 грн. 

1.15.  ________________, жителька м. Бережани, вул. Будівельників, ____, 

в сумі 500,0 грн. 

2. Відмовити у надані одноразової грошової допомоги таким громадянам: 

2.1. ________________, жителька м. Бережани, вул. Ковшевича, ___. 

2.2. ________________, житель м. Бережани, вул. Л.Українки, __. 

2.3. ________________, жителька с. Саранчуки вул. Привокзальна, __. 

2.4. ________________, жителька м. Бережани, вул. Валова, ___. 

2.5. ________________, жителька м. Бережани, вул. Січових  Стрільців, __. 

2.6. ________________, жителька м. Бережани, вул. Рогатинська, ___. 

3. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати кошти 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради виплатити допомогу вказаним громадянам. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської 

ради Гончара П.В. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


