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КАХОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ХЕРСОНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

25.11.2016
м. Каховка
№ 227-р

Про надання допомоги
на поховання

	У зв´язку з заявами громадян та на підставі рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 09.10.2012р. № 363 “Про Порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов´язалася поховати померлого”
	1. Надати допомогу громадянам:
- Котець Надії Олексіївні, яка мешкає  по вул.Крупської, 20 і яка поховала Котець Петра Петровича, померлого 01 листопада 2016 року, на момент смерті не працюючого, у розмірі 1500 грн.;
- Мацко Ядвігі Юліянівні, яка мешкає по вул.Мелітопольська, 180, кв.19 і яка поховала Мацко Ігоря Вікторовича, померлого 23 жовтня 2016 року, на момент смерті не працюючого, у розмірі 1500 грн.;
- Проценко Тетяні Анатоліївні, яка мешкає по вул.Освіти, 7/63 і яка поховала Строканя Ігоря Анатолійовича, померлого 01 листопада 2016 року, на момент смерті не працюючого, у розмірі 1500 грн.;
- Степчик Олені Володимирівні, яка мешкає по вул.Ентузіастів 2, кв.87 і яка поховала Скугарєва Євгена Георгійовича, померлого 31 жовтня 2016 року, на момент смерті не працюючого, у розмірі 1500 грн.;
- Колєснікову Сергію Олександровичу, який мешкає по вул.Спендіарова, 50 і який поховав Колєснікова Олександра Сергійовича, померлого 08 листопада 2016 року, на момент смерті не працюючого, у розмірі 1500 грн.; 
2. Управлінню праці та соціального захисту населення покриття витрат у розмірі 7500 (сім тисяч п´ятсот) гривень провести за рахунок видатків міського бюджету по КФК 090412 “Інші видатки на соціальний захист”, КЕКВ 2730.
	3.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря ради (Дроздік Л.С.).


Міський голова 									А.А. Дяченко



НАПРАВЛЕНО:

- секретар ради — 1
- фінансове управління — 1
- УПСЗН — 1







ПОГОДЖЕНО:

Керуючий справами виконавчого комітету			В.В. Чернявський

Секретар ради								Л.С. Дроздік

Начальник фінансового управління					О.А. Гончаров

Начальник відділу організаційно-
кадрової роботи, інформаційної політики та
взаємодії з громадскістю                                                           О.В. Куліда

Начальник загального відділу					Г.Л. Рашевський

Начальник управління праці та соціального
захисту населення					          	          А.В. Скрипніченко

Начальник відділу з питань депутатської
діяльності									І.С. Зозуля

Начальник юридичного відділу					_________________


вик.Зозуля І.С.,

