
 
Б е р е жа нс ька  м і сь ка  ра да  

Т е р но пі ль ськ о ї  об ла с т і  

VІI скликання 

V сесія 

(VІI засідання) 

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 19 жовтня 2016 року          № 379 

 

Про внесення змін в рішення міської ради №188 

від 21.04.2016 року «Про порядок надання 

матеріальної грошової допомоги мешканцям 

міста Бережани, сіл Лісники та Рай» 

 

Відповідно до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши лист начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності-головного бухгалтера міської ради Ковалик С.Ф., 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. Внести зміни в рішення міської ради №188 від 21.04.2016 року «Про 

порядок надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай», а саме: 

 пункт 2 скасувати та викласти в такій редакції 

«2. Створити комісію з питань надання матеріальної грошової допомоги 

малозахищеним верствам населення міста Бережани, сіл Лісники та Рай в 

кількості 7 чол., персонально: 

Захарків Олег Мирославович – голова комісії, заступник міського голови; 

Походжай Оксана Дмитрівна – секретар комісії, начальник загального 

відділу міської ради.  

Члени комісії: 

Валов Олег Володимирович – депутат  міської ради; 

Вридник Василь Романович – депутат  міської ради; 

Гунчак Ірина Романівна – депутат  міської ради; 

Загнійна Ірина Василівна – начальник юридичного відділу міської ради; 

Кізима Марія Володимирівна – начальник фінансового управління міської 

ради. 

2. Внести зміни в «Положення про надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям м. Бережани, сіл Лісники та Рай» 



затверджене рішенням сесії міської ради №188 від 21.04.2016 року «Про 

порядок надання матеріальної грошової допомоги мешканцям міста 

Бережани, сіл Лісники та Рай», а саме в пункті 2.2. Положення 

словосполучення «- копію трудової книжки;» вилучити. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань соціально – економічного розвитку, фінансів, 

бюджету та підприємництва 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 


