
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24 травня  2017 року                                                                        № 90 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Дорогого А.І., Жукової Л.В., 

Патинко Н.І., Єрмакова О.І., Смірнова Є.Г. та враховуючи висновки комісії з 

розгляду заяв на матеріальну допомогу мешканцям селища, протокол комісії 

від 17.05.2017 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 Дорогому Анатолію Івановичу (номер облікової картки 

платника податків - 2087004734), який проживає за адресою: смт Власівка 

вулиця Молодіжна, будинок № 1 квартира № 4 в сумі 600,00 гривень. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Жуковій Людмилі Володимирівні(номер облікової 

картки платника податків - 2603005006), яка проживає за адресою: смт Власівка 

провулок Новий, будинок № 13 в сумі – 600,00 гривень.  

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Патинко Наталії Іванівні (номер облікової картки 

платника податків - 2843420409), який проживає за адресою: смт Власівка 

вулиця Молодіжна, будинок № 26 квартира № 4 в сумі - 600, 00 гривень. 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Єрмакову Олександру Івановичу (номер облікової 

картки платника податків - 2123010913), який проживає за адресою: смт 

Власівка вулиця Молодіжна, будинок № 23 квартира № 1 в сумі – 

600,00 гривень. 

 5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Смірнову Євгенію Геннадійовичу (номер облікової 

картки платника податків - 3091814934), який зареєстрований за адресою: смт 

Власівка, вулиця Першотравнева, будинок № 69, проживає смт Власівка вулиця 

Зелена, будинок № 66 в сумі – 600,00 гривень  



 

 6. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т. Г. кошти в сумі 3000 ,00 (три тисячі 00 гривень)  згідно 

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

розділу "Соціальний захист населення". 

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.Г.Бабаченко 
 


