
 

 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

30 листопада 2017 року                                                                        № 274 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Келембет С.С., Кушнір О.М., 

Алєйнік Т.В., Колісніченко Л.А., Порубаймєх М.А., Сердітова С.М., 

враховуючи висновки комісії з розгляду заяв на матеріальну допомогу 

громадянам селища, протокол комісії від 28.11.2017 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 Келембет Світлані Станіславівні (номер облікової 

картки платника податків 2344722987), яка проживає за адресою: смт Власівка 

вулиця Чкалова, будинок № 1, в сумі 1000,00 гривень.        

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини Кушнір Ользі Михайлівні (номер облікової 

картки платника податків 2427204128), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Молодіжна, будинок № 1-а, квартира 48, в сумі 1000,00 гривень.   

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини Алєйнік Тетяні Вікторівні (номер облікової 

картки платника податків 2644312080), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Східна, будинок № 5. квартира № 115, в сумі 1000,00 гривень. 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини Колісніченко Лілії Анатоліївні (номер облікової 

картки платника податків 3306103141), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Труда, будинок № 33, квартира № 43, в сумі 1000,00 гривень. 

 



 

 

 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини Порубаймєх Марії Анатоліївні (номер облікової 

картки платника податків 3058110040), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Труда, будинок № 33, квартира № 43, в сумі 1000,00 гривень. 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування дитини Сердітову Сергію Миколайовичу (номер 

облікової картки платника податків 3008207278), який проживає за адресою: 

смт Власівка, вулиця Перемоги, будинок № 23, в сумі 1000,00 гривень.  

7. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т. Г. кошти в сумі 6000,00 (шість тисяч гривень) згідно 

пункту 1, 2, 3, 4, 5, 6 рішення виділити із загального фонду селищного бюджету 

з розділу "Соціальний захист населення". 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


