
  
УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

  23.01.2020                                                                      № 4/1

Про виплату допомоги на поховання 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  31.01.2007  №  99  «Про
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб
виконавцю волевиявлення або особі,  яка зобовязалася поховати померлого»,
відповідно  до  рішення  виконавчого  комітету  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької  області  від  27.12.2018  №  286/3  «Про  встановлення  розміру
допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення або
особі,  яка  зобов’язалася  поховати  померлого»,  на  підставі  заяв  і  наданих
документів  виконавчий  комітет  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької
області

В И Р І Ш И В

1. Виплатити допомогу:

Морозовій Любов Олексіївні, яка проживає за адресою: м. Мелітополь,
(…),  на  поховання  Морозова  Павла  Павловича  (помер  (…)),  який  ніде  не
працював, у розмірі  1495,00 грн. згідно з накладною ФОП Саранчі  С.В..  від
23.11.2019 № 42;

Бойко  Олені  Семенівні,  яка  проживає  за  адресою:  м.  Мелітополь,
(…),  на  поховання  Пронічева  Олега  Миколайовича  (помер  (…)),  який  не
працював з 08.08.2013, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП Рижкова
А.С. від 16.11.2019 № 13;

Кушнір  Ніні  Миколаївні,  яка  проживає  за  адресою:  с.  Семенівка,
(…), на поховання Петрушкана Олександра Миколайовича (помер (…)), який
ніде не працював, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП Курочкіна
Ю.М. від 07.11.2019 № 421;

Бугакову  Вадиму  Володимировичу,  який  проживає  за  адресою:
м.  Мелітополь,  (…),  на поховання Пресняковас  Інни Валентинівни (померла



(…)), яка ніде не працювала, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП
Саранчі С.В. від 30.11.2019 № 59;

Мовчан  Ользі  Анатоліївні,  яка  проживає  за  адресою:  м.  Мелітополь,
(…),  на  поховання  Одєрова  Вячеслава  Вікторовича  (помер  (…)),  який  не
працював з 31.03.2009, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП Костюка
К.Б. від 28.11.2019 № 346;

Рубан  Юлії  Євгенівні,  яка  проживає  за  адресою:  м.  Мелітополь,
(…), на поховання Кондрашова Євгена Вікторовича (помер (…)), який ніде не
працював,  у  розмірі  1495,00 грн.  згідно з  накладною ФОП Саранчі  С.В.  від
08.12.2019 № 18;

Лукаєву  Володимиру  Семеновичу,  який  проживає  за  адресою:
м. Мелітополь, (…), на поховання Берднікова Андрія Олександровича (помер
(…)), який не працював з 17.03.2016, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною
ФОП Кудінової О.П від 11.12.2019 № 12/12;

Максименку  Олександру  Олександровичу,  який  проживає  за  адресою:
м. Мелітополь, (…), на поховання Максименка Ігоря Олександровича (помер
(…)), який ніде не працював, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП
Кудінової О.П від 12.12.2019 № 15/12;

Короткій Ірині Олександрівні, яка проживає за адресою: м. Мелітополь,
(…), на поховання Плехуна Олександра Миколайовича (помер (…)), який ніде
не працював, у розмірі 1495,00 грн. згідно з накладною ФОП Рижкової О.В. від
12.07.2019 № 18

2. Управлінню  соціального  захисту  населення  Мелітопольської
міської  ради  Запорізької  області  перерахувати  заявникам  кошти  в  розмірі
13455,00 (Тринадцять тисячі чотириста п’ятдесят п’ять) грн. 00 коп. за рахунок
коштів,  передбачених у міському бюджеті на 2019 рік на виконання міської
програми «Відшкодування ритуальних послуг», затвердженої рішенням 45 сесії
Мелітопольської міської ради Запорізької області VІI скликання від 07.12.2018
№ 3/33.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бойко С.

Секретар Мелітопольської міської ради Роман РОМАНОВ

(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу
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