
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.07.2021  № 151 

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: 

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

вул. Сонячна, буд. 41 –  1000 грн.; 

      -  Пономаренко Лідії Олександрівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Першотравнева, буд. 24, на лікування чоловіка Пономаренка Миколи 

Івановича –  1000 грн.; 

 - Поліщук Ніні Володимирівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Покровська, буд. 109 –  1000 грн. 

 

На поховання: 

-  Шаповал Олені Юріївні, проживає в с. Руська Поляна по вул. Покровська, 

буд. 70, на поховання чоловіка Шаповала Олександра Григоровича, який на день 

смерті ніде не працював та не перебував на обліку в центрі зайнятості –                

1000 грн.; 

- Яценко Людмилі Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по вул. Сонячна, 

буд. 31, на поховання брата Вирвикишки Станіслава Петровича, який на день 

смерті ніде не працював та не перебував на обліку в центрі зайнятості –              

1000 грн.; 

- Жалдаку Олександру Васильовичу, проживає в с. Руська Поляна по                   

вул. Молодіжна, буд. 13, на поховання брата Жалдака Сергія Васильовича, 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 
 


