
 
УКРАЇНА  

       БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
                                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 11 лютого 2021 року             м. Бережани                                             № 34-р 

 

Про виділення коштів для надання 

одноразової матеріальної допомоги 

членам спілки ветеранів війни в 

Афганістані 

 

Розглянувши лист Бережанської спілки ветеранів Афганістану від 25 

січня 2021 року № 3 та подані заяви членів спілки, відповідно до міської  

програми «Ветеран» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням сесії 

Бережанської міської ради від 21.12.2020 року № 38, з нагоди 32-ої  річниці 

виведення військ з території Афганістану, керуючись ст. 12 та ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1. Надати  одноразову матеріальну допомогу по КПКВ 3242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» КЕКВ 2730 «Інші 

поточні трансферти населенню» в сумі 15000,00 (п'ятнадцять тисяч) 

гривень, по 1000,00 (одній тисячі) гривень кожному ветерану: 

 

1.1 Білику Михайлу Васильовичу, жителю  

________ , ________; 
5 1000 грн. 

1.2 Бончуку Олександру Михайловичу, жителю 

________, вул. ________; 
  1000 грн. 

1.3 Дідуху Ярославу Васильовичу, жителю 

 ________, вул. ________; 
  1000 грн. 

1.4 Жаку Михайлу Григоровичу, жителю  

________,  ________; 
  1000 грн. 

1.5 Івашку Ігорю Михайловичу, жителю 

 ________, вул. ________; 
  1000 грн. 

1.6 Климку Богдану Петровичу, жителю  

________, вул. ________; 
  1000 грн. 

1.7 Круглію Мирославу Богдановичу, жителю  

________, вул. ________; 

 

  1000 грн. 



1.8 Куждому Юрію Івановичу, жителю 

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.9 Лужному Степану Івановичу, жителю 

________, вул. ________;  
 1000 грн. 

1.10 Плонці Олегу Романовичу, жителю  

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.11 Романюку Володимиру Миколайовичу, жителю 

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.12 Свірідову Аркадію Артемовичу, жителю 

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.13 Сенишину Ігорю Богдановичу, жителю 

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.14 Товарницькому Володимиру Юліановичу, жителю 

________, вул. ________; 
 1000 грн. 

1.15 Утюку Миколі Семеновичу, жителю 

________, вул. ________. 
 2   1000 грн. 

 

2. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради виділити кошти 

загального фонду бюджету для відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Бережанської міської ради. 

3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради виплатити допомогу вказаним у п. 1 громадянам. 

4.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Лук’янову М.М. 

 

 

 

 

    Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 


