УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від

/Л.

м.Івано-Франківськ

№ <Р£еР

Про виділення коштів

Відповідно до рішень обласної ради від 05.01.2015 р. № 1557-34/2015
«Про обласний бюджет на 2015 рік», від 09.10.2015 № 1777-39/2015 «Про
внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік», від 0j5.06.2014 № 125928/2014 «Про обласну програму підтримки сімей загиблих і постраждалих
під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада
2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах її проведеная» (зі змінами) та
заяви Паливоди М.В. від 13.11.2015:
1. Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Л. Бурдяк)
виділити 100 000,00 (сто тисяч) гривень для надання матеріальної допомоги
на поліпшення житлових умов Паливоді Ігорю Васильовичу, жителю
м. Калуша, вул. Грушевського, 123.
2. Департаменту
фінансів
облдержадміністрації
(Г.Карп)
профінансувати департамент соціальної політики облдержадміністрації в
сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень за рахунок видатків, передбачених на
реалізацію обласної програми підтримки сімей загиблих іі постраждалих під
час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року
по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, Дкі перебувають чи
перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших
громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення, за КФКВ 090412 «Інші видатки на
соціальний захист населення».

3.
Департаменту соціальної політики облдержадміністрації (Л. Бур дяк
перерахувати кошти у сумі 100 000,00 (сто тисяч) гривень Паливоді Ігорю
відкритий у
Васильовичу
відділенні ПриватБанку,

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця департамент соціальної політики облдержадміністрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови облдержадміністрації І. Пасічняка.

Сергій Басараб

