
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.08.2021  № 181 

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: 

      -   Костенко Ользі Петрівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Алєксєєва, буд. 54 –  

1000 грн.; 

      - Гараніну Анатолію Олександровичу, проживає в с. Геронимівка по                           

вул. Вернигори, буд. 25,  кв. 9 – 1000 грн.; 

      - Поляруш Катерині Олександрівні, проживає в с. Руська Поляна по                        

вул. Чехова, буд. 18, на лікування дочки Костюк Діани Андріївни –  1000 грн.; 

      - Кучеренко Надії Володимирівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Чекаленка, 

буд. 5 –  1000 грн.; 

      - Малай Антоніні Устимівні, проживає в с. Руська Поляна по  вул. Матері 

Гагаріна, буд. 6 –  1000 грн.; 

      - Пономаренко Людмилі Михайлівні, проживає в с. Руська Поляна по                      

вул. Генерал-майора Момота, буд. 46, на лікування батька Пономаренка Михайла 

Павловича –  1000 грн.; 

      -  Любіченку Олександру Сергійовичу, проживає в с. Геронимівка по                           

вул. Лесі Українки, буд. 5 – 1000 грн.; 

      -  Козаковському Сергію Вікторовичу, проживає в с. Геронимівка по                           

вул. Шкільна, буд. 68, на лікування дружини Козаковської Юлії Борисівни –                

1000 грн. 

 

На поховання: 

      -   Кучеренко Надії Володимирівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Чекаленка, 

буд. 5, на поховання Остроумова Юрія Валентиновича –  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 
 


