
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 25.06.2020  № 61 

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: 

       -  Задорожній Марії Іванівні, проживає в с. Руська Поляна по                

вул. Пушкіна, буд. 82  –  500 грн.; 

       -   Сіняченку Максиму Миколайовичу, проживає в с. Руська Поляна по              

вул. Б. Хмельницького, буд. 7 –  500 грн.; 

       - Шиловій Надії Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                     

вул. Незалежності, буд. 159  –  500 грн.; 

       -  Клімовій Тетяні Василівні, на лікування матері Горової Ольги 

Миколаївни, яка проживає в с. Руська Поляна по вул. Святоіллінська, буд. 2  

–  500 грн.; 

       -  Корнієнку Віктору Григоровичу, проживає в с. Геронимівка                       

по вул. Вернигори, буд. 21, кв. 12, на лікування сина Корнієнка Андрія 

Вікторовича –  500 грн.; 

       -  Тертичній Тетяні Миколаївні, проживає в с. Геронимівка                       

по вул. Канівська, буд. 7  –   500 грн.; 

       -  Гуриній Ірині Олексіївні, проживає в с. Руська Поляна по                    

вул. Молодіжній, буд. 135, на лікування сина Гурина Богдана 

Володимировича  –  500 грн.; 

       

 



 

 -  Шраменку Миколі Федоровичу, проживає в с. Руська Поляна по                    

вул. Вербна, буд. 39 –  500 грн.; 

 -  Борзаковській Ларисі Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                    

вул. Лісова, буд. 17 –  500 грн. 

3. Начальнику відділу планування, бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету сільської ради Шпак Ю. В. виплатити 

матеріальну допомогу за рахунок бюджетних коштів.  

4. 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 

 
 


