
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 05.10.2021  № 205 

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: 

      - Колісніченку Сергію Васильовичу, проживає в с. Руська Поляна по                    

вул. Героїв Чорнобиля, буд. 46 –  1000 грн.; 

      - Куценко Галині Олексіївні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Дмитра Гордійчука, буд. 6 – 1000 грн.; 

      -  Хряпак Ганні Миколаївні, проживає в с. Руська Поляна по вул. Пушкіна,               

буд. 10 –  1000 грн.; 

      -  Тимошенко Марині Миколаївні, проживає в с. Руська Поляна по  вул. 

Гагаріна, буд. 27 –  1000 грн.; 

      - Козаренку Павлу Олексійовичу, проживає в с. Геронимівка по                               

вул. Вернигори, буд. 21, кв. 2 –  1000 грн.; 

      -  Полозі Юрію Віталійовичу, проживає в с. Геронимівка по  вул. Лесі 

Українки, буд. 27, кв. 9 –  1000 грн.; 

      - Андрієнко Лідії Михайлівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Майора Вінніченка, буд.16, на лікування брата Логвіна Олександра  

Михайловича – 1000 грн.; 

      - Борзаковській Раїсі Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

вул. Лісова, буд. 17 – 1000 грн.; 

-  Воробйової Інни Іванівни, проживає в с. Геронимівка по  вул. Вернигори, 

буд. 28, на лікування матері Янкової Марії Іванівни –  1000 грн.; 

- Половинці Олександру Володимировичу, проживає в с. Дубіївка по              

вул. Перемоги, буд. 20, на лікування дітей Половинки Ольги Олександрівни та 

Половинки Володимира Олександровича –  1000 грн.; 



 

 

-  Васильчук Ірині Володимирівни, проживає в с. Дубіївка по  вул. Піщана, 

буд. 27 –  1000 грн. 

 

На поховання: 

      -  Саєнко Лідії Дмитрівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Я. Мудрого, буд. 

101, на поховання Саєнка Віталія Миколайовича, який на день смерті ніде не 

працював та не перебував на обліку в центрі зайнятості, –  1000 грн.; 

      -  Ковтун Софії Іванівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. 1 Травня, буд. 66, 

на поховання сина Ковтуна Олександра Вікторовича, який на день смерті ніде 

не працював та не перебував на обліку в центрі зайнятості, –  1000 грн.; 

      -  Олексієнко Олені Пантелеймонівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. 

Шевченка, буд. 47, на поховання Олексієнка Віктора Григоровича, який на 

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

1000 грн.; 

      - Клименко Світлані Василівні, проживає в с. Дубіївка по  вул. Алексєєва,           

буд. 11, на поховання дочки Кормакової Поліни Дмитрівни, яка на день смерті 

ніде не працювала та не перебувала на обліку в центрі зайнятості –  1000 грн.; 

      -  Антощенко Ользі Іванівні, проживає в с. Дубіївка по вул. Тимошенка, 

буд. 61, на поховання сина Антощенка Руслана Олександровича, учасника 

бойових дій, –  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 
 


