
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25  серпня  2016 року                                                             № 122 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям  селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Постільняк Л.І., Захарченка В.В., 

Савустяненка М.К. та Гарєєвої Л.А. та враховуючи висновки комісії з розгляду 

заяв на матеріальну допомогу громадянам селища, протокол комісії від 23 

серпня 2016 року, керуючись ст.34 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” , виконавчий комітет Власівської селищної ради  

  

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування доньки Постільняк Людмили Іванівни  (номер облікової 

картки платника податків – 2703305527), яка проживає за адресою: 

смт Власівка, вул.Молодіжна, будинок № 37, квартира № 37, в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн. 

 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Захарченку Володимиру Васильовичу (номер облікової 

картки платника податків - 2489903755), який проживає за адресою 

смт Власівка, вул.Східна, будинок № 12, квартира № 86, в сумі 

500,00 (п’ятсот) грн. 

 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Савустяненку Михайлу Кириловичу (номер облікової 

картки платника податків - 1264804619), який проживає за адресою: 

смт Власівка, вул.Молодіжна, будинок № 30, квартира № 47, в сумі 

300,00 (триста) грн. 

 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Гарєєвій Лілії Анварівні (номер облікової картки 

платника податків - 2086207280), яка проживає за адресою смт Власівка, 

вул.Молодіжна, будинок № 1-а, квартира № 30, в сумі 300,00 (триста) грн. 

 



5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Королю Миколі Яковичу (номер облікової картки 

платника податків - 1532102659), який проживає за адресою смт Власівка, 

вул.Східна, будинок № 12, квартира № 15,,, в сумі 1000,00 (одна тисяча) грн. 

 

6. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 3100 (три тисячі сто) грн. згідно пунктів 

1, 2, 3, 4, 5 рішення виділити із загального фонду селищного бюджету з розділу 

"Соціальний захист населення". 

 

 

 

Селищний голова                                                                      А.Бабаченко 


