ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ
прийнятих на засіданні виконавчого комітету
міської ради
від 15.09.2015 р.
№
п/п
1.
2.
3.
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“
“
“

Про святкування Дня міста.
Про надання дозволу на будівництво септика.
Про внесення змін до рішення виконкому від
27.05.2005 року за № 182.
Про зміну номера поштової адреси земельної
ділянки.
Про зміну номера поштової адреси частини
домоволодіння.
Про присвоєння поштової адреси.
Про визначення маршрутів руху великовагового
вантажного автотранспорту по території міста.
Про надання дозволу на видалення дерев.
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
міської ради №50 від 18.05.2015 року «Про
затвердження складу адміністративної комісії при
виконкомі міської ради».
Про виконання рішення виконавчого комітету від
15.12.2014 року за № 143 «Про встановлення нового
режиму роботи закладів дозвілля, магазинів, кафе та
інших торгівельних точок на території
м.Червонозаводське».
Про закріплення за Червонозаводським МБК №1
аматорського народного фольклорного колективу.
Про харчування дітей пільгових категорій.
Про надання матеріальної допомоги.
Про надання матеріальної допомоги на поховання
непрацюючих громадян міста.

Стор.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №95
Про святкування Дня міста.
Вирішили: 1. Затвердити план заходів на 20.09.2015 року присвячених Дню міста
(додається).
2. Для проведення свята використати кошти частково з бюджету міської ради та за
рахунок кооперування коштів з підприємств, організацій та приватних підприємців.
3. Уповноважити міську громадську організацію «Спорт» прийняти участь в проведенні
та фінансуванні заходів присвячених дню міста.
4. Відповідальність за організацію та проведення святкових заходів покласти на
директора МБК №1 Сидоренка В.Д.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
виконавчої роботи Добрулю С.В.

Міський голова

В. Сидоренко

Додаток
до рішення виконавчого
комітету №95 від 15.09.2015 року

План заходів на 20.09.2015 року присвячених Дню міста

№

Час

Місце проведення

1.

9-00

ЗОШ № 1

2.

10-00

Стадіон по
вул.Матросова та
по вул.
Червоноармійська

3.

13-00

МБК №1

Назва заходу
Шаховий турнір
-Футбол
-Баскетбол
-Волейбол
-Малюнок на асфальті
-Майстер клас для дітей

4.

5.

17-30

18-00

Стадіон по вул.
Матросова

-«-

-Грає духовий оркестр
-Виступ спортивної секції бойових
мистецтв «Дракон»
- Вітання міського голови
-Нагородження ветеранів бойових дій в II
світовій війні та в Афганістані
пам’ятними медалями.

6.

19-00

-«-

Концерт гуртів «Вікторія» м.Полтава
та «Крок – Бенд»

7

20-40

-«-

Фаєр – шоу

8.

21-00

-«-

Феєрверк

В програмі можливі зміни.

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №96
Про надання дозволу
на будівництво септика.
Керуючись підпунктом 1 пункту «б» статті 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», беручи до уваги пункт 3.25б* ДБН 360-92** «Планування і
забудова сільських і міських поселень», пункти 2.21 та 2.22 Наказу Міністерства охорони
здоров’я України за № 145 від 17.03.2011 року «Про затвердження Державних санітарних
норм та правил утримання територій населених місць».
Вирішили: 1.Надати дозвіл Богатирю Станіславу Вікторовичу на будівництво місцевої
каналізаційної системи (септика) для водовідведення будинку № (…) по вул. Ватутіна.
2.Богатирю Станіславу Вікторовичу надати дозвіл на виконання будівельних робіт
після виготовлення та погодження органом санітарно-епідеміологічної служби проектної
документації згідно чинного законодавства.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №97
Про внесення змін до рішення виконкому
від 27.05.2005 року за № 182.
Керуючись підпунктом 3 пункту «а» частини 1 статті 33 та пунктом 3 частини 2
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Внести зміни в рішення виконкому від 27.05.2005 року за № 182 «Про
виділення земельної ділянки ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» по
вул. П. Мирного,7», виклавши пункт 2 в редакції: «Передати в користування
ТОВ «Лохвицький комбікормовий завод» земельну ділянку площею 0,382 га, яка
знаходиться в м. Червонозаводське по вул. П. Мирного, 7 на умовах оренди, з укладенням
відповідного договору».
2. Доповнити рішення пунктом 3, а саме: «3. Зареєструвати за територіальною
громадою м. Червонозаводське право власності на земельну ділянку».
3. Пункти 3, 4, 5 рішення вважати відповідно пунктами 4, 5, 6.
4. Дане рішення затвердити на черговій сесії.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №98
Про зміну номера поштової адреси
земельної ділянки.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.
Вирішили: 1. Змінити номер поштової адреси з «10а» на «10г» земельній ділянці по
вул. Матросова площею 0,03 га, яка відповідно до рішень виконкому міської ради за № 170
від 23.04.2003 року та № 131 від 24.03.2004 року виділена Онасенку Анатолію Петровичу для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №99
Про зміну номера поштової адреси
частини домоволодіння.
.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.
Вирішили: 1. Змінити номер поштової адреси з (…) на (…) частині домоволодіння по
вул. Чкалова, (…), яка відповідно до ухвали Лохвицького районного суду за № 2/1617/632/12
від 07.12.2012 року належить Страшко Аллі Михайлівні.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №100
Про присвоєння поштової адреси.
Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою впорядкування адрес об’єктів нерухомості на
території міської ради.
Вирішили: 1. Присвоїти поштову адресу «вул. Матросова, (…)» на частину нежилого
приміщення, яка згідно Договору куплі-продажу від 23.07.2014 року за № 1055 належить
Куліш Наталії Володимирівні.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

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

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015р. №101
Про визначення маршрутів руху
великовагового вантажного
автотранспорту по території міста.
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Дозволити в’їзд в місто вантажному автотранспорту:
- з автодороги Лохвиця-Гадяч-КПП «Велика Писарівка» по вулицях Степова,
Технологічна, Польова (до ПАТ «Червонозаводський хлібозавод»), Панаса Мирного;
- з автодороги Млини-Піски по вулицях Жовтнева, Технологічна, Польова (до
ПАТ «Червонозаводський хлібозавод»), Панаса Мирного.
2. КП «Комунсервіс», при необхідності відновити та встановити дорожні знаки на
вищезгадуваних вулицях згідно Закону України «Про дорожній рух».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП
«Комунсервіс» Радька В.І.
4.

Дане

рішення

довести

до

відома

керівників

великовагових транспортних засобів.

Міський голова

В. Сидоренко

підприємств,

власників

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №102
Про надання дозволу на видалення дерев.
Керуючись пунктом 7 частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року
№1045 «Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах».
Вирішили: 1. Дати дозвіл відділу з благоустрою при міській раді, в особі Корнієнка
Сергія Миколайовича, на видалення двадцяти одного сухостійного дерева по вул.
Робітничій, Червоноармійській, Ватутіна (масив спиртокомбінату) та видати відповідний
ордер.
2. Дати дозвіл ПАТ «Полтаваобленерго» (Лохвицька філія) на видалення дванадцяти
аварійних дерев по вул. Польовій та видати відповідний ордер.
3. Дати дозвіл Гавронській Валентині Іванівні на видалення трьох сухостійних дерев
по пров. Лугової та видати відповідний ордер.
4. Дати дозвіл відділу з благоустрою при міській раді, в особі Корнієнка Сергія
Миколайовича, на видалення дев’ятнадцяти сухостійних дерев по вул. Комсомольській,
Матросова, Леніна, Чапаєва (масив цукрокомбінату) та видати відповідний ордер.
5. Дати дозвіл Лиходію Павлу Федоровичу на видалення сто тридцяти одного
сухостійного дерева в районі міського цвинтаря масив «Гора» та видати відповідний ордер.
6. Дати дозвіл КП «Комунсервіс» на видалення двадцяти двох сухостійних дерев в
районі цвинтаря масиву «Гора», закритого цвинтаря масиву «Брисі», цвинтаря по вул. П.
Мирного, а також просп. Миру та видати відповідні ордери.
7. Дати дозвіл ПрАТ «Райз-Максимко» на видалення п’ятнадцяти сухостійних дерев в
районі села Вишневе та видати відповідний ордер.
8. Вказаним вище особам у весняний час висадити молоді саджанці у потрійній
кількості від видалених дерев.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №103
Про внесення змін до рішення виконавчого
комітету міської ради №50 від 18.05.2015
року «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконкомі міської ради».
Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: 1. Внести зміни у рішення виконкому №50 від 18.05.2015 року «Про
затвердження складу адміністративної комісії при виконкомі міської ради», а саме:
- вивести зі складу комісії Тєтєріну Ларису Григорівну, спеціаліста РАЦС та сталого
розвитку;
- ввести в склад комісії Дробиш Марину Володимирівну, провідного спеціаліста з
правових питань та комунальної власності.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №104
Про виконання рішення виконавчого комітету
від 15.12.2014 року за № 143 «Про встановлення
нового режиму роботи закладів дозвілля,
магазинів, кафе та інших торгівельних точок
на території м.Червонозаводське»
Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв» від
21.01.2010р. № 1824, «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995р. №481/95ВР, Постанови Кабінету Міністрів України від 30.07.1996р. № 854 «Про затвердження Правил
роздрібної торгівлі алкогольними напоями», з метою формування в суспільстві здорового
способу життя, зниження рівня споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива серед
населення, усунення порушень громадського порядку у нічний час доби та зменшення
кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння
Вирішили: 1. МГО «Правопорядок» посилити контроль за дотриманням власниками
стаціонарних об’єктів торгівлі, тимчасових споруд, АЗС, закладів дозвілля, кафе, барів
режиму роботи в межах своїх закладів.
2. Клопотати перед Лохвицьким районним відділенням міліції активізувати роботу
щодо посилення контролю за дотриманням вимог статей 156 та 172 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
3. Міському голові Сидоренку В.В. в разі невиконання власниками стаціонарних
об’єктів торгівлі, тимчасових споруд, АЗС, закладів дозвілля, кафе, барів рішення виконавчого
комітету Червонозаводської міської ради від 15.12.2014 року за № 143 «Про встановлення
нового режиму роботи закладів дозвілля, магазинів, кафе та інших торгівельних точок на
території м.Червонозаводське» звернутися до відповідного органу ліцензування з
рекомендацією щодо позбавлення суб’єкта господарювання ліцензії на право здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. № 105
Про закріплення за
Червонозаводським МБК №1
аматорського народного
фольклорного колективу.
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Вирішили: 1. Закріпити за Червонозаводським МБК №1, аматорський народний
фольклорний колектив «Веселий вулик» (керівник Рибальська С.А.), без включення до
штатного розпису.
2. Рішення набуває чинності з дня його прийняття.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №106
Про харчування дітей пільгових
категорій.
Керуючись пунктом 8 частини 2 статті 32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №116 від 02.02.2011
року та розглянувши відношення Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.
Вирішили: 1. Доповнити в список дітей пільгових категорій Червонозаводської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 з 07.09.2015 року – ученицю 11-го класу Дугніст Марину (дитина,
позбавлена батьківського піклування), учня 5-А класу Лисенка Андрія (малозабезпечена
сім’я), учня 5-Б класу Іщенка Дмитра (малозабезпечена сім’я), ученицю 6-А класу Іщенко
Надію (малозабезпечена сім’я), учня 6-А класу Шапрана Богдана (малозабезпечена сім’я),
учня 6-Б класу Киву Владислава (малозабезпечена сім’я), учня 7-А класу Петрюка Дениса
(малозабезпечена сім’я), учня 7-Б класу Мусієнка Владислава (малозабезпечена сім’я),
ученицю 7-Б класу Фенько Ангеліну (малозабезпечена сім’я), учні 9-А класу Ісакова
Вадима

(малозабезпечена

сім’я),

ученицю

9-А

класу

Кліщунову

Євгенію

(малозабезпечена сім’я), ученицю 9-А класу Сумець Валентину (малозабезпечена сім’я),
ученицю 10 класу Синявську Олександру (малозабезпечена сім’я), ученицю 10 класу
Шапран Анастасію (малозабезпечена сім’я);
- з 14.09.2015 року – ученицю 8-Б класу Шаренко Анну Юріївну (малозабезпечена
сім’я);
- з 15.09.2015 року – учня 6-Б класу Харченка Максима Володимировича
(малозабезпечена сім’я).
2. Доповнити в список дітей пільгових категорій Червонозаводської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2 з 01.09.2015 року – ученицю 8-Б класу Ваймер Олену Миколаївну (дитина,

позбавлена батьківського піклування), ученицю 7-го класу Першин Катерину Олексіївну
(дитина, позбавлена батьківського піклування), ученицю 11-го класу Сікало Іннесу
Забітівну (дитина з прийомної сім’ї), учня 10–го класу Діброву Сергія Миколайовича
(малозабезпечена

сім’я),

ученицю

7–го

класу

Правдіну

Діану

Русланівну

(малозабезпечена сім’я), учня 6–го класу Євтушенка Ігоря Андрійовича (малозабезпечена
сім’я), учня 3-Б класу, Гайдайчука Максима Олександровича (малозабезпечена сім’я),
учня 2-го класу, Корнієнка Максима Олександровича (малозабезпечена сім’я), учня 1-го
класу, Корнієнка Валерія Олександровича (малозабезпечена сім’я), учня 9-го класу
Гончарова Івана Івановича (малозабезпечена сім’я), учня 7-го класу Безпалька Руслана
Олеговича (малозабезпечена сім’я), ученицю 6-го класу Безпалько Анну Олегівну
(малозабезпечена сім’я), учня 8-Б класу Христенко Євгена Олеговича (малозабезпечена
сім’я),ученицю 7-го класу Семьонову Світлану Володимирівну (малозабезпечена сім’я),
учня 11-го класу Семьонова Андрія Володимировича (малозабезпечена сім’я).

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. №107
Про надання матеріальної допомоги.
Керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Вирішили: Надати матеріальну допомогу за рахунок «Комплексної програми
соціального захисту населення міста Червонозаводське, Лохвицького району, Полтавської
області на 2015 рік»:
- Загорулько Анні Русланівні – 500,00 грн.;
- Войтенко Інні Григорівні – 1000,00 грн.;
- Горожинській Любові Йосипівні – 1000,00 грн.;
- Шаренко Вікторії Іванівні – 1000,00 грн.;
- Назаренко Ганні Павлівні – 200,00грн.;
- Назаренку Володимиру Яковичу – 200,00 грн.;
- Радченко Ользі Степанівні – 2000,00 грн.;
- Батраку Миколі Григоровичу – 1000,00 грн.;
- Онищенку Миколі Івановичу – 1000,00 грн.;
- Безпалько Тамарі Федорівні – 1000,00 грн.;
- Чернецю Олегу Олександровичу – 1000,00 грн.;
- Маслак Юлії Валеріївні – 1000,00 грн.;
- Дяченко Лілії Михайлівні – 5000,00 грн.;
- Науменко Лідії Йосипівні – 1000,00 грн.;
- Алексєєву Віталію Юрійовичу – 1000,00 грн.;
- Вергеєвій Валентині Дмитрівні – 500,00 грн.;
- Медусі Віталії Василівні – 1000,00 грн.;
- Гайковій Тетяні Анатоліївні – 1000,00 грн.;
- Анцибор Ірині Володимирівні – 800,00 грн.;
- Обідейку Олександру Миколайовичу – 1000,00 грн.;
- Голінченко Лідії Петрівні – 200,00 грн.;

- Сидоренку Валерію Дмитровичу – 200,00 грн.;
- Мірошник Наталії Леонідівні – 200,00 грн.;
- Краснолуцькій Юлії Вячеславівні – 200,00 грн.;
- Білянській Світлані Іванівні – 200,00 грн.;
- Дуднік Валентині Миколаївні – 200,00 грн.;
- Ястребі Ірині Олегівні – 200,00 грн.;
- Скрипці Марині Володимирівні – 200,00 грн.;
- Ковтун Інні Миколаївні – 200,00 грн.;
- Микитенко Жанні Вікторівні – 200,00 грн.;
- Мірошник Вікторії Олександрівні – 200,00 грн.;
- Мусієнко Ліані Олександрівні – 200,00 грн.;
- Харченко Наталії Михайлівні – 200,00 грн.;
- Безі Антоніні Юріївні – 200,00 грн.;
- Кузьменку Віктору Володимировичу – 200,00 грн.;
- Прядці Надії Олексіївні – 200,00 грн.;
- Байрак Оксані Іванівні – 200,00 грн.;
- Дзюбі Олені Миколаївні – 200,00 грн.;
- Біленькій Аллі Миколаївні – 200,00 грн.;
- Сніжко Ларисі Іванівні – 200,00 грн.;
- Тьотці Тамарі Вікторівні – 200,00 грн.;
- Шарудило Тамарі Іванівні – 200,00 грн.;
- Савченко Вірі Олексіївні – 200,00 грн.;
- Міняйло Олені Миколаївні – 200,00 грн.;
- Мороз Світлані Сергіївні – 200,00 грн.;
- Тєтєріній Тетяні Вячеславівні – 200,00 грн.;
- Мозулю Валерію Миколайовичу – 200,00 грн.;
- Сватовій Світлані Михайлівні – 200,00 грн.;
- Овсяннику Вадиму Олексійовичу – 200,00 грн.;
- Кулик Світлані Петрівні – 200,00 грн.;
- Сичовій Тамілі Миколаївні – 200,00 грн.;
- Касьяну Сергію Васильовичу – 200,00 грн.;
- Давидку Сергію Миколайовичу – 200,00 грн.;
- Мельнику Сергію Івановичу – 1000,00 грн;
- Міхурі Юлії Юріївні – 1000,00 грн.

Міський голова

В. Сидоренко

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛОХВИЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 15.09.2015 р. № 108
Про надання матеріальної допомоги на
поховання непрацюючих громадян міста.
Керуючись підпунктом 4 пункту «а» частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.1996 року
№33.
Вирішили: Виділити з міського бюджету :
- Науменко Лідії Йосипівні на поховання непрацюючого громадянина міста Науменка
Сергія Миколайовича кошти в сумі 150 гривень;
- Дяченку Олександру Івановичу на поховання непрацюючого громадянина міста
Дяченка Сергія Івановича кошти в сумі 150 гривень;
- Дяченку Олександру Івановичу на поховання непрацюючого громадянина міста
Дяченка Руслана Сергійовича кошти в сумі 150 гривень;
- Ступнику Володимиру Петровичу на поховання непрацюючого громадянина міста
Ступника Анатолія Володимировича в сумі 150 гривень.

Міський голова

В. Сидоренко

