
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

20  червня  2017 року                                                                № 113 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Шишина Сергія Вікторовича, 

Філіпенко Надії Іванівни, Короля Віктора Григоровича, Герасимович Ольги 

Миколаївни, Малухи Тетяни Іванівни та враховуючи висновки комісії з 

розгляду заяв на матеріальну допомогу громадянам селища, протокол комісії 

від 16.06.2017 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 Шишину Сергію Вікторовичу (номер облікової картки 

платника податків - 2145218410), який проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Східна, будинок № 3, квартира № 78, в сумі 400 грн. 

 2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Філіпенко Надії Іванівні (номер облікової картки 

платника податків - 1972506366), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Східна, будинок № 12, квартира № 46, в сумі 600 грн. 

 3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Королю Віктору Григоровичу (номер облікової картки 

платника податків - 2290803850), який проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Долинська, будинок № 15, в сумі 300 грн. 

 4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Герасимович Ользі Миколаївні (номер облікової картки 

платника податків - 2686303823), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Східна, будинок № 4, квартира № 95, в сумі 600 грн. 

 5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини інваліда Малусі Тетяні Іванівні (номер облікової 

картки платника податків - 2765303382), яка проживає за адресою: 

смт Власівка, вулиця Молодіжна, будинок № 43, квартира № 43, в сумі 

1000 грн.   



 

 6. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 2 900,00 (дві тисячі дев'ятсот грн. 

00 коп.) грн. згідно пунктів 1, 2, 3, 4, 5 рішення виділити із загального фонду 

селищного бюджету з розділу "Соціальний захист населення". 

 

 

 

Селищний голова                                                                  А.Бабаченко 
 


