
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

21 квітня 2021 року                        м. Бережани                                       № 100-р 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям Бережанської 

міської територіальної громади 

 

Відповідно до Положення про надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Бережанської міської територіальної громади 

(надалі-Положення), затвердженого рішенням II сесії міської ради VІІI 

скликання від 21.12.2020 р. № 42 «Про порядок надання матеріальної 

грошової допомоги мешканцям Бережанської міської територіальної 

громади», комплексної програми соціальної підтримки малозабезпечених 

верств населення "Турбота" на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням II 

сесії міської ради VІІI скликання від 21.12.2020 р. № 37,  протоколу засідання 

комісії  щодо прийняття рішення про надання одноразової матеріальної  

грошової допомоги  мешканцям Бережанської міської територіальної 

громади від 16 квітня 2021 року № 2, керуючись ст. ст. 12,  42 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

1. Надати  одноразову грошову допомогу за рахунок коштів міського 

бюджету в сумі 6 700 гривень  наступним громадянам: 

 

1.1 Беринді Івану Миколайовичу, жителю,  

________, вул. ________; 
    ____ грн. 

1.2 Горохівській Вірі Іванівні, жительці  

________, вул. ________; 
5  ____ грн. 

1.3 Євчину Богдану Павловичу, жителю, 

 ________, вул. ________; 
____ грн. 

1.4 Залипській Марії Михайлівні, жительці  

________, вул. ________; 
       ____ грн. 

1.5 Люшняку Олександру Івановичу, жителю  

________, вул. ________; 
____ грн. 

1.6 Оберському Григорію Йосиповичу, жителю, 

________, вул. ________; 
____ грн. 



1.7 Осейко Марії Омелянівні, жительці,  

________, вул. ________; 
____ грн. 

1.8 Рудик Галині Степанівні, жительці  

________, вул. ________; 
____ грн. 

1.9 Самохвал Марії Михайлівні, жительці, 

________; 
____ грн. 

1.10 Семчишину Михайлу Васильовичу, жителю, 

________; 
____ грн. 

1.11 Сем’янів Мирославі Антонівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
____ грн. 

1.12 Турчин Ніні Володимирівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
____ грн. 

1.12 Тучапській Руслані Романівні, жительці  

________, вул. ________. 
____ грн. 

 

2. У зв’язку з невідповідністю поданих документів заявленим фактам  

скрутних життєвих обставин (п.п.2.5 п.2 - Положення), відмовити у 

наданні матеріальної допомоги: 

 

- Бабікову Руслану Кірімовичу, жителю 

________, вул. ________; 
 

- Богуцькій Марії Петрівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
 

- Боянович Ользі Петрівні, жительці, 

 ________, вул. ________; 
 

- Буняку Іллі-Богдановичу, жителю 

 ________, вул. ________; 
 

- Волянській Надії Станіславівні, жительці  

________, вул. ________; 
 

- Горохівському Оресту Івановичу, жителю 

 ________, вул. ________; 
 

- Івановій Ірині Степанівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
 

- Лазорко Ірині Романівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
 

- Лещишину Ігору Петровичу, жителю,  

________; 
 

- Медловському Тарасу Броніславовичу, жителю  

________, вул. ________; 
 



- Оберській Оксані Богданівні, жительці, 

 ________, вул. ________; 
 

- Стрілець Ірині Романівні, жительці 

 ________, вул. ________; 
 

- Сухарській Галині Степанівні, жительці,  

________; 
 

- Часковській Галині Григорівні, жительці, 

________, вул. ________; 
 

- Шустакевичу Михайлу Івановичу, жителю  

________, вул. ________. 
 

 

3. «Фінансовому управлінню» Бережанської міської ради виділити кошти 

загального фонду бюджету для відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності Бережанської міської ради. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради виплатити допомогу вказаним у п. 1 громадянам. 

5.   Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Лук’янову М.М. 

 

 

 

 

      Міський голова                 Ростислав БОРТНИК 


