
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

02 вересня 2022 року    м. Бережани    № 216-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 02 вересня 2022 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 8 500 гривень  наступним громадянам: 

1.1 Бурштинському Михайлу Євгеновичу, жителю ________, 

вул. ________; 
1000 грн. 

1.2 Гладкому Володимиру Степановичу, жителю ________, вул. 

________; 
1000 грн. 

1.3 Легеті Людмилі Павлівні, жительці ________, вул. ________; 1000 грн. 

1.4 
Масній Олександрі Володимирівні, жительці ________, вул. 

________; 
1000 грн. 

1.5 
Монташевичу Роману Володимировичу, жителю ________, 

вул. ________; 
1000 грн. 

1.6 
Новоженець Ганні Василівні, жительці ________, вул. 

________; 
1000 грн. 

1.7 
Ногачу Василю Михайловичу, жителю ________, вул. 

________; 
500 грн. 

1.8 Яцишину Володимиру Петровичу, жителю ________, вул. 

________; 
1000 грн. 



1.9 Яцишин Надії Богданівні, жительці ________, вул. ________. 1000 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: 

- Шевченко Надії Анатоліївні, жительці ________, 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 розпорядження доручити заступникам міського 

голови згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

В.о міського голови                       Марія ЛУК’ЯНОВА 
 


