
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 25.05.2020  № 43 

с. Руська Поляна 

 

Про  надання  одноразової  матеріальної 

допомоги  незахищеним верствам  населення 

 

        Керуючись   пунктом   «а» 1 статті  34,  пунктом 6  статті 59  Закону 

України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та  з  метою 

забезпечення  соціального  захисту  окремих  категорій  незахищених  верств   

населення  об’єднаної територіальної  громади, відповідно до Комплексної 

програми «Турбота» Руськополянської сільської ради, Положення  про  

порядок  надання  одноразової  адресної допомоги  незахищеним  верствам  

населення  Руськополянської   сільської ради,  які  опинилися  в   складних  

життєвих  обставинах, розглянувши заяви громадян,  виконавчий   комітет  

сільської   ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Надати  одноразову  матеріальну допомогу з послідуючим 

затвердженням на черговій сесії Руськополянської сільської ради: 

       На лікування: 

       -  Колочевській Лідії Павлівні, проживає в с. Руська Поляна по              

вул. Сухомлинського, буд. 57  –  500 грн.; 

       -  Колочевській Лідії Павлівні, проживає в с. Руська Поляна по              

вул. Сухомлинського, буд. 57, на лікування чоловіка Колочевського 

Олександра Прокоповича –  500 грн.; 

       - Кравченко Марії Іванівні, проживає в с. Руська Поляна                          

по вул. Яблунева, буд. 76  –  500 грн.; 

       -   Косун Ніні Іванівні, проживає в с. Руська Поляна по вул. Яблунева, 

буд. 18  –  500 грн.; 

       -   Кравченку Віталію Володимировичу, проживає в с. Руська Поляна                       

по вул. Яблунева, буд. 52 –  500 грн.; 

       -  Гриценко Тамарі Олександрівні, проживає в с. Руська Поляна                       

по вул. Дружби, буд. 51, на лікування  матері Грибути Марії Федорівни –   

500 грн.; 

       -  Сергієнко Ніні Олексіївні, проживає в с. Геронимівка по                    

вул. Вернигори, буд. 1, кв. 9  –  500 грн.; 

       -  Борисенко Ніні Михайлівні, проживає в с. Геронимівка по                    

вул. Хоменка, буд. 22 –  500 грн.; 

      



 

 

         -  Іщенко Любов Йосипівна, проживає в с. Руська Поляна  по                    

вул. Ковпака, буд. 45 –  500 грн. 

 

На поховання: 

-  Шувері-Культенко Олені Михайлівні на поховання Гаврилюка Павла 

Миколайовича, який на день смерті не працював і не перебував на обліку в 

центрі зайнятості та був зареєстрований в с. Руська Поляна, вул. 40 років 

Перемоги, 26  –  500 грн. 

2. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету сільської ради Шпак Ю. В. виплатити 

матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів.  

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  

начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності 

виконавчого комітету сільської ради Шпак Ю. В. та заступника сільського 

голови Пашкевич Ю. А.                      

 

Сільський     голова                                           О. Г. Гриценко 

 
 


