
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 квітня 2018  року                                                            № 533 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги на поховання 

Розглянувши заяви та подані документи  гр. ____________________ ,  

гр.______________ , гр. ___________________, керуючись підпунктом 4 пункту 

«а» частини  першої  статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   відповідно до пункту 2 «Порядку надання допомоги на поховання 

деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 січня 2007 року № 99, рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради від 27.02. 2018 року  № 488 «Про затвердження 

порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю 

волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого»,  

виконавчий комітет Бережанської міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Надати  гр. _______________ , жителю м. Бережани,     вул. Героїв 

Майдану, _____ , одноразову матеріальну  допомогу у сумі 1000 гривень, на  

поховання його батька  __________________ ,  22.08.1971 року народження, 

який помер 26  березня  2018 року у віці 46 років,  і до дня смерті не працював. 

2. Надати  гр. _______________, жительці м. Бережани, вул. Чайківського, 

____ , одноразову матеріальну  допомогу у сумі 1000 гривень, на  поховання її 

матері  _________________________ ,  18.11.1961 року народження, яка  

померла 09 квітня  2018 року у віці 56 років, і до дня смерті не працювала. 

3. Надати  гр. __________________, жительці с. Жуків Бережанського 

району, вул. Золочівська,  ____ , одноразову матеріальну  допомогу у сумі 1000 

гривень, на  поховання   _________________,  31.01.1971 року народження, 

який  помер  27 лютого  2018 року у віці 46 років, і до дня смерті не працював. 

4. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради перерахувати 

кошти відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради. 

5.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Бережанської 

міської ради виплатити кошти згідно пунктів 1- 3  даного рішення. 



6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Тиманського О.С. 

 

 

Міський голова                                                                  В.Я. МУЗИЧКА  

 
       Загнійна І.В.               
 

 


