
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

від 16.02.2022  № 37 

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, врахувавши протокол від 15.02.2022 № 1 комісії по 

розгляду заяв громадян про надання одноразової матеріальної допомоги 

незахищеним верствам населення Руськополянської сільської ради, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян 

за рахунок коштів місцевого бюджету при виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради, виконавчий   комітет  сільської   ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Надати  одноразову  матеріальну допомогу з послідуючим 

затвердженням на черговій сесії Руськополянської сільської ради: 

 

На лікування: 

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

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

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

вул. Шраменка, буд. 85 - 1000 грн.; 

- Шиловій Надії Петрівні, проживає в с. Руська Поляна по                           

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

- Ященку Володимиру Миколайовичу, проживає в с. Геронимівка по                            

вул. Садова, буд. 38 - 1000 грн.; 

- Клименко Катерині Федорівні проживає в с. Руська Поляна по                   

вул. Лісова, буд. 21 -1000 грн.; 

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

вул. Пушкіна, буд. 10 - 1000 грн.; 



- Олефір Тетяні Іванівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Піщана, буд. 98 - 1000 грн.; 

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

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

- Литвин Людмилі Григорівні, проживає в с. Руська Поляна по                            

вул. Небесної Сотні, буд. 26 - 1000 грн.; 

- Любіченку Олександру Сергійовичу, проживає в с. Геронимівка по     

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

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

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

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

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

- Скорику Григорію Олексійовичу, проживає в с. Дубіївка по                            

вул. Космонавтів, буд. 9 - 1000 грн. 

 

  На поховання: 

- Бунчук Юлії Валеріївні, проживає в с. Руська Поляна по вул. Сонячна, 

буд. 47, на поховання Здоровець Тетяни Петрівни, 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.  

 

    Сільський голова                                                                    Олег ГРИЦЕНКО 

 
 


