
 
Бережанська міська рада  

VІI скликання  

ХІХ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 30 липня 2020 року         № 1764 

 

 

Про затвердження розпорядження 

міського голови «Про надання адресної 

грошової допомоги»  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

фінансів, економічного розвитку та підприємництва, на виконання договору про 

спільну діяльність №69 від 17.10.2017 року (зі змінами) між Бережанською 

міською та Курянівською сільською радами, враховуючи «Програму надання 

адресної грошової допомоги жителям с. Павлів Курянівської сільської ради 

Бережанського району Тернопільської області на 2018-2020 роки» та беручи до 

уваги рішення сесії Нараївської сільської ради від 25 червня 2020 року №310 «Про 

затвердження списку жителів с. Павлів Нараївської сільської ради для 

отримання матеріальної допомоги за IІ квартал 2020 року», розглянувши 

розпорядження міського голови від 16 липня 2020 року №120-р «Про надання 

адресної грошової допомоги», Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити розпорядження міського голови від 16 липня 2020 року №120-р 

«Про надання адресної грошової допомоги». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та 

підприємництва. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 



                     
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 16 липня  2020 року                м. Бережани                                            № 120-р 

 

Про надання адресної грошової  

допомоги  

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання договору про спільну діяльність №69 

від 17.10.2017 року між Бережанською міською та Курянівською сільською 

радами, враховуючи «Програму надання адресної грошової допомоги жителям с. 

Павлів Курянівської сільської ради Бережанського району Тернопільської 

області на 2018-2020 роки» та беручи до уваги рішення сесії Нараївської 

сільської ради від 25 червня 2020 року №310 «Про затвердження списку жителів 

с. Павлів Нараївської сільської ради для отримання матеріальної допомоги за IІ 

квартал 2020 року»: 

 

1. Надати адресну грошову допомогу жителям с. Павлів Нараївської 

сільської ради Бережанського району Тернопільської області, відповідно до 

додатку 1 (додається). 

2. Виплату адресної грошової допомоги здійснити через уповноважених 

членами їх сімей на отримання матеріальної допомоги, відповідно до додатку 2 

(додається). 

3. Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської 

ради здійснити виплати передбачені в п. 1 даного рішення. 

4. Секретарю  міської ради Гончару П.В.  дане розпорядження винести на 

розгляд та затвердження на черговому пленарному засіданні міської ради. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 

 

 

 



 

 


