
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА  

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

14  березня  2018 року                                                                  № 22 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Рижкова Ю.М., Христич В.М., 

Горбань Т.Г., Шишина С.В., Савченко М.П., Воронцової Н.О., Лещук Н.А., 

Савустяненка М.К., та враховуючи висновки комісії з розгляду заяв на 

матеріальну допомогу громадянам селища, протокол комісії від 

22.02.2018 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 Рижкову Юрію Миколайовичу (номер облікової картки 

платника податків - 2343109670), який проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Висоцького, будинок № 7, квартира 18, в сумі 600,00  гривень. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Христич Валентині Михайлівні (номер облікової картки 

платника податків - 1610221842), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Східна, будинок № 8 квартира № 9, в сумі 600,00 гривень. 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Горбань Тамарі Григорівні (номер облікової картки 

платника податків - 2097605362), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Молодіжна, будинок № 1-б, квартира № 16, в сумі 600,00 гривень. 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Шишина Сергія Вікторовича (номер облікової картки 

платника податків - 2145218410), який проживає смт Власівка, вулиця Східна, 

будинок № 3, квартира № 78, в сумі 600 гривень. 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Савченко Марії Петрівні (номер облікової картки 

платника податків - 1398007408), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Першотравнева, будинок № 89-а, в сумі 600,00 гривень. 



 

 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування батька Воронцовій Ніні Олексіївні (номер облікової 

картки платника податків - 3314702682), яка проживає за адресою: 

смт Власівка, вулиця Труда, будинок № 33, квартира № 7, в сумі 

600,00 гривень. 

7. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Лещук Наталії Анатоліївні (номер облікової картки 

платника податків - 2699214263), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вулиця Молодіжна, будинок № 8, квартира № 24, в сумі 600,00 гривень. 

8. 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, вулиця Молодіжна, будинок № 30, квартира № 47, в сумі 600 грн. 

9. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 4800,00 (чотири тисяч вісімсот гривень) 

згідно пункту 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рішення виділити із загального фонду 

селищного бюджету з розділу "Соціальний захист населення". 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Бабаченко 

 

  


