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БДРВIНКIВСЬКД РДЙОНЕД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI

розtIор яджЕння
J\ъ

/7Б,

Про надання матерiальноi допомоги
Вiдповiдно до статей 6, |7,2З, З|, З4 Закону Украiни uПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>, Програми соцiалъного захисту населення
Барвiнкiвського райЬну на 2аl,З-2017 роки, затвердженоТ рiшенням ХVI cecii
}ф зз4-чI,
раЙонноi Ради vI скликання вiд 1з березня 201з року
вiд 2З.01.20\7 р.
розпорядження голови районнот державноТ адмiнiстрацii
:юi+ uпро оновлений персоналъний склад районноi koMicii з питань надання
матерiалънот допомоги малозабезпеченим верствам населення Барвiнкiвсъкоi

коштlв,
районноi державЕОТ адмiНiстрацii>, Порядком використання
перелбачених В районному бюджетi для надання матерiальноi допомоги
малозабезпеченим верствам населення Барвiнкiвсъкого району,
затвердженим рiшенням позачерговоi ХII сесii районноi Ради vII скликання

вiд 18 сiчня 2017 рок Jф з2O-VII на шiдставi заяв громадян, що звернулись
д.р*uвноi адмiнiстрачiт та вiдповiдно до протоколу }Ф 7
до гопови
районноi
вiд З1"07.2017 року засiдання районноТ KoMiciT з питань надання матерiальноi
ý
допомоги ма-цозабезпеченим верствам населення:

1. Надати матерiальну допомогу на

заг€Lпьну

суму 10200

грн.:

працездатнiй особi, який потребус матерtальноt
Барвiнкiвського

потребуе матерiальноi допомоги на

пенсiонерцi, iнвалiду trI групи, яка

лlкування,
-, Барвiнкiвсъкого району в cyMi 1000 (тисяча) грн,

доцомоги на лlкування,

пенсiонеру, який потребус MaTepia-TbHoi
., Барвiнкiвського

району в cyMi 500 (п'ятсот) грн.
,,

шенсiонеру, iнвалiду II групи. який
потребус матерiальноТ допоп4оги на лiкування,
(п'ятсот) грн,
, Барвiнкiвського району в cyMi 500

матерiа..-Iьноi допомоги на
cyмi 1000 {тисяча) грн.

.

працезлатнiЙ

лlкування.

особi.

якиЙ

потребу€
в

пенсiонерцi, яка потребуе MaTepianbHoT допомоги
Барвiнкiвського району в cyMi

на лiкування.
i000 (тисяча)грн"

гrрацезлатнiй
ltaTepia-ibHoТ допомоги на --I1кчвання Qина

особi, яка

потребуе

в cyMi

1000 (тисяча) грн.

_

пенсiонеру, iнвалiду III групи, який

потребl,с rrатерiальноi допо\{оги на лiкування.
Барвiнкiвсъкого району в cyMi 800 (BicirrcoT) грн.
допомоги на
(чотириста

)

лiкування,

грн.

матерiальноТ допомоги
(тчсячап'ятсот

на

пенсiонеру, який потребуе матерiальноi
в cyълi 400

)

на

(п'ятсот) грн.

-riкування доньки

яка

потребуе

в cyMi

1500

грн.
енсiонершi. яка потребуе оlurygl*ьноI допомоги
з cyMi 500 (п'ятсот) грн.

лlкування,

допомоги на

працездатнiй особi,

.Iiкування,

працездатнiй особi, яка потребус MaTepia,rbHoi

., працездатнiй особi, яка потребуе

в cyMi

500

матерiа,чьноi

допомоги у зв'язку зi скрутним матерiальним становищем,
' 500 (п'ятсот) грн.

Начальяику фiнансового управлiння Чу*rу М.В. витрати по
матерiальнiй допомозi у cyMi 10200 грн, та затрати по iT пересилцi в роЗМiРi
20б iлвiстi rriicTb грн.) провести за рахунок коштiв, передбачених в бЮДЖеТi

2.

для цадання матерiальноТ допомоги.

з. Виплати провести через управлiння соцiального захисту населення

Барвiнкiв cbKoi

р ай

онноi державн оi адмiн i страц ii.

4. Контроль за виконанням розшорядження покласти на застУпника

годови районноi державноТ адмiнiстрацii Казьонного С.М.

,/,r'':

Перший заступЕик голови
районноТ державноТ

-,:

адмiнiстрачii ,/ ;
,/

./

о.с.Калiнiн

