
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 25.02.2021  № 31 

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: 

       - Щербині Світлані Григорівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Генерал-майора Момота, буд. 17 –  1000 грн.; 

      - Шевченку Тарасу Григоровичу, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Мічуріна/Чехова, буд. 19/2 –  1000 грн.; 

       - Бобкову Сергію Миколайовичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Ломоносова, буд. 38, на лікування матері Тархової Ніни Іванівни –  1000 

грн.; 

       - Хряпаку Анатолію Миколайовичу, проживає в с. Руська Поляна по                  

вул. Генерал-майора Момота, буд. 44 –  1000 грн.; 

       - Сіпку Миколі Григоровичу, проживає в с. Дубіївка по вул. Гайова,           

буд. 29а –  1000 грн.; 

       -  Шевченку Володимиру Федосійовичу, проживає в с. Руська Поляна по                  

вул. Яблунева, буд. 47 –  1000 грн.; 

       - Гриценко Любов Дмитрівна, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Тичини, буд. 3 –  1000 грн.; 

       - Янову Анатолію Івановичу, проживає в с. Дубіївка по                            

вул. 8 Березня, буд. 18,  –  1000 грн.; 

       - Перевалі Катерині Макарівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Незалежності, буд. 73 –  1000 грн.; 

       - Келип Тамарі Іллівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Перемоги, буд. 

106 –  1000 грн.; 

 



 

- Трегубу Миколі Івановичу, проживає в с. Геронимівка по  вул. Лесі 

Українки, буд. 19 – 1000 грн.; 

- Лу Світлані Леонідівні, проживає в с. Геронимівка по  вул. Мічуріна, 

буд. 7, на лікування матері Хмелюк Ольги  Дмитрівни – 1000 грн.; 

- Ведулі Оксані Володимирівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Пилипа Орлика, буд. 27, на лікування брата Кравченка  Віталія 

Володимировича – 1000 грн.; 

- Шендрик Тамарі Андріївні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Корнійчука, буд. 15 – 1000 грн.; 

- Гетьман Софії Сильвестрівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Яблунева, буд. 35 – 1000 грн.; 

- Шилова Надія Петрівна, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Незалежності, буд. 159 – 1000 грн.; 

- Піскова Марія Степанівна, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Дейнеки, буд. 20 – 1000 грн.; 

- Жовтобрюх Ганна Макарівна, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Рильського, буд. 25 – 1000 грн.; 

- Іщенко Любові Йосипівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Ковпака, буд. 45 – 1000 грн. 

 

На поховання: 

- Кравченку Анатолію Олеговичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Яблунева, буд. 12, на поховання батька Кравченка Олега 

Володимировича, який на день смерті ніде не працював та не перебував на 

обліку в центрі зайнятості –  1000 грн.; 

- Тепаленко Світлані Валентинівні, проживає в с. Дубіївка по         

вул. Вишнева, буд. 18, на поховання сестри Кос’янчук Катерини Яківни, яка 

на день смерті ніде не працювала та не перебувала 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 

 
 


