
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 28.01.2021  № 4 

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: 

       - Зимі Світлані Йосипівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Пушкіна, буд.  –  1000 грн.; 

      - Зварич Антоніні Фомівні, проживає в с. Геронимівка по                           

вул. Благовісна, буд. 92 –  1000 грн.; 

       - Боковні Лідії Василівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Матросова, буд. 26 –  1000 грн.; 

       -   Шапрану Володимиру Васильовичу, проживає в с. Руська Поляна по                  

вул. Молодіжна, буд. 68 –  1000 грн.; 

       - Плаксій Любові Олексіївні, проживає в с. Руська Поляна по                  

вул. Яблунева, буд. 78 –  1000 грн.; 

       -  Шонрамонову Левону Сергійовичу, проживає в с. Руська Поляна по                  

вул. Небесної Сотні, буд. 97, кв. 8 –  1000 грн.; 

       - Скорику Григорію Олексійовичу, проживає в с. Дубіївка по                            

вул. Космонавтів, буд. 9 –  1000 грн.; 

       -  Пономарю Вячеславу Івановичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Василю Стуса, буд. 3, на лікування батька Пономаря Івана Григоровича  

–  1000 грн.; 

       -  Романенку Юрію Григоровичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Сухомлинського, буд. 89 –  1000 грн.; 

       - Подольній Ірині Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Ковпака, буд. 53 –  1000 грн.; 

       



 

       - Кошевій Вікторії Юріївні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Гетьмана Мазепи, буд. 33 –  1000 грн.; 

- Коломійцю Петру Івановичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Пилипа Орлика, буд. 3, на лікування дружини Коломієць Віри Андріївни 

–  1000 грн. 

 

На поховання: 

       - Пономаренко Лідії Петрівні, проживає в с. Геронимівка по                            

вул. Лісна, буд. 25, на поховання сина Пономаренка Сергія Андрійовича, 

який на день смерті ніде не працював та не перебував на обліку в центрі 

зайнятості –  1000 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                                           Олег ГРИЦЕНКО 
 


