
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 03.06.2021  № 108 

с. Руська Поляна 

 

Про  надання  одноразової  матеріальної 

допомоги  незахищеним верствам  населення 

 

             Керуючись   пунктом  «а» підпунктом 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: 

      - Корнієнку Віктору Григоровичу, проживає в с. Геронимівка по                           

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

Вікторовича –  1000 грн.; 

      - Лимаренко Ганні Миколаївні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Сухомлинського, буд. 33, на лікування чоловіка Лимаренка Миколи 

Івановича –  1000 грн.; 

       - Гасай Івану Васильовичу, проживає в с. Руська Поляна по                                  

вул. Небесної Сотні, буд. 37/1 –  1000 грн.; 

       - Кононенко Марії Микитівні, проживає в с. Руська Поляна по                    

вул. В’ячеслава Чорновола,  буд. 24 –  1000 грн.; 

       - Понурі Лідії Олександрівні, проживає в с. Геронимівка по                  

вул. Молодіжна, буд. 10а –  1000 грн.; 

       - Штабрат Марії Йосипівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Яблунева, буд. 37, на лікування дочки Штабрат Лідії Василівни –              

1000 грн. 

 

Ветеранам Другої світової війни до Дня Перемоги: 

- Черненку Петру Павловичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Пальохи, буд. 32, для батька Черненка Павла Юхимовича, ветерана 

війни – 1000 грн.; 

 



 

- Мельниченко Наталії Іванівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Шевченка, буд. 23, для бабусі Коробки Ольги Михайлівни, ветерана 

війни – 1000 грн.; 

- Кононенко Ользі Іванівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Пушкіна, буд. 69, для матері Душки Євдокії Павлівни, ветерана війни – 

1000 грн.; 

- Безсоновій Любові Сергіївні, проживає в с. Геронимівка по                            

вул. Вернигори, буд. 3, кв. 2 для батька Безсонова Сергія Олександровича, 

ветерана війни – 1000 грн.; 

- Кравцю Павлу Захаровичу, проживає в с. Геронимівка по                            

вул. Вернигори, буд. 12, кв. 3, ветерану війни – 1000 грн. 

 

Учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії до дня пам’яті 

про Чорнобильську катастрофу: 

- Дубровко Ользі Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Вербицького, буд. 51 – 500 грн.; 

- Кулику Олександру Івановичу, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Сухомлинського, буд. 61 – 500 грн.; 

- Рибаку Олегу Дмитровичу, проживає в с. Геронимівка по                            

вул. Канівська, буд. 19 – 500 грн. 

 

На поховання: 

- Кучеренку Віталію Миколайовичу, проживає в с. Руська Поляна 

по вул. Сухомлинського, буд. 1, на поховання матері Кучеренко Наталії 

Володимирівни, яка на день смерті ніде не працювала та не перебувала на 

обліку в центрі зайнятості –  1000 грн.; 

- Голезі Лідії Вікторівні, проживає в с. Дубіївка по                               

вул. Червоненка, буд. 53, на поховання брата Ситника Олександра 

Вікторовича, 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 

 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0

