
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 14.08. 2017 № 264
м. Золотоноша

Про надання одноразової матеріальної допомоги (цільової благодійної
допомоги) постраждалим громадянам від стихійного лиха

Розглянувши заяви жителів міста щодо надання матеріальної допомоги,
враховуючи протокол засідання регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Черкаської облдержадміністрації
(03.07.2017 № 21), рішення сесії Золотоніської міської ради 08.08.2017
№ 26-2/VII „Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2016 № 17-
3/VII „Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами”, протокол комісії
міськвиконкому по наданню одноразової грошової допомоги громадянам міста
(09.08.2017 № 8), керуючись п. 4 „а” ст. 28 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”,-

виконком міської ради вирішив:

1. Виділити за рахунок КПКВК МБ „Інші видатки на соціальний захист
населення” кошти в сумі 141137,00 грн. (Сто сорок одна тисяча сто тридцять
сім гривень 00 коп.), з них: за рахунок коштів обласного бюджету в сумі
40000,00 грн. (Сорок тисяч гривень 00 коп.) згідно додатку 1, за рахунок коштів
з міського бюджету в сумі 101137,00 (Сто одна тисяча сто тридцять сім гривень
00 коп.) згідно додатку 2. Із загальної суми матеріальна допомога жителям
міста складає 140030,00 грн. (Сто сорок тисяч тридцять гривень 00 коп.) згідно
додатків та 1107, 00 грн. (Одна тисяча сто сім гривень 00 коп.) для оплати
послуг центрального відділення поштового зв’язку Золотоноша 2 Черкаської
дирекції ПАТ „Укрпошта”.

2. Фінуправлінню (Степовенко Г.А.) профінансувати управління праці та
соціального захисту населення на суму, вказану в п. 1 рішення.

3. Визначити центральне відділення поштового зв’язку Золотоноша 2
Черкаської дирекції ПАТ „Укрпошта” (далі - Укрпошта) установою для
виплати матеріальної допомоги жителям міста.
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4. Управлінню праці та соціального захисту населення (Лукомська Т.Е.)
виплатити матеріальну допомогу через Укрпошту, згідно додатку та здійснити
оплату послуг Укрпошти.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника
міського голови Масла О.М., фінансове управління (Степовенко Г.А.),
управління праці та соціального захисту населення (Лукомська Т.Е.).

Міський голова    В.О.Войцехівський

Левченко 52630
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