ПРОТОКОЛ №7/3
засідання комісії з питань надання адресної матеріальної допомоги
громадянам міста за рахунок кош тів міського бюджету
21.07.2020

Приміщення МВК (каб. 221)

П ри сутн і: Завгородня Т.Ж., Фея Г.П., Сай І.К., Ворожко С.С., Макіда І.В.,
Тесьолкіна Л.І., Таран. І.І.
Відсутні: Шкуренко Н.Ю., Посилаєва О.Д.
Запрошені: Чернишов О.А.
Порядок денний:
1.Розгляд заяв громадян міста щодо надання матеріальної допомоги за рахунок
коштів міського бюджету та визначення її розмірів.
Слухали:
Секретаря Комісії Таран І.І. яка доповіла, що на розгляд комісії надійшло
252 особистих звернень громадян, щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів
міського бюджету, з яких:
-18 звернень демобілізованих учасників бойових дій АТО;
- 234 звернень з інших питань.
За результатами розгляду всіх справ, члени комісії запропонували:
1. Надати матеріальну допомогу 220 особам за рахунок коштів міського бюджету,
які звернулись з відповідною заявою на ім’я міського голови та повним пакетом
документів, з них:
- 5 особам за пропозицією першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради Чернишова О.А. надати матеріальну допомогу
у збільшеному розмірі, враховуючи необхідність у лікуванні тяжких захворювань
з ускладненнями та у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.
2. Відмовити 32 особам, у зв’язку з неповним пакетом документів та через
відсутність обставин, що спричинили потребу у наданні матеріальної допомоги згідно
з реєстром.
Проголосували: за - 7 осіб, проти - 0, утрималось - 0 осіб.
Вирішили:
1. Надати матеріальну допомогу 220 особам, які звернулись з відповідною заявою на ім’я
міського голови та повним пакетом документів, з них:
207 особам - за іншими зверненнями;
8 особам демобілізованих учасників бойових дій АТО;
5 особам особам за пропозицією першого заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради Чернишова О.А. надати матеріальну допомогу
у збільшеному розмірі.
2. Відмовити 32 особам, у зв ’язку з неповним пакетом документів та через відсутність
обставин, що спричинили потребу у наданні матеріальної допомоги згідно з реєстром.
3. Секретареві комісії підготувати відповідні клопотання щодо виділення матеріальної
допомоги.
Голова комісії
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