
 

 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

30  липня  2018 року                                                                     №  127 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу  мешканцям  селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Супрунюк О.П., Сахнової Г.М., 

Шевченко А.О., Ненько О.А., Язиніної О.І., Пересічанського Р.С. та 

враховуючи висновки комісії з розгляду заяв на матеріальну допомогу 

мешканцям селища, протокол комісії від 25.07.2018 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 дитини Шевченко Аліні Олександрівні (номер облікової 

картки платника податків - 3037019609), яка проживає за адресою: смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, вулиця Молодіжна, будинок № 43, 

квартира № 21, в сумі  1000,00  гривень. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Супрунюк Олександрі Петрівні (номер облікової картки 

платника податків - 1433406128), яка проживає за адресою: смт Власівка  

м.Світловодськ Кіровоградської області,  вулиця Паркова, будинок № 10, в сумі 

1000,00 гривень 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Сахновій Галині Михайлівні (номер облікової картки 

платника податків - 1457920526), яка проживає за адресою: смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, вулиця Висоцького, будинок № 7,    

квартира № 30, в сумі 600,00 гривень 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Ненько Ользі Анатоліївні (номер облікової картки 

платника податків - 3084308788), яка проживає за адресою: смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, вулиця Молодіжна, будинок №1 "Г"  

квартира № 85, в сумі 600,00 гривень.           

 



 

 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Язиніній Ользі Іванівні (номер облікової картки 

платника податків - 2168006223), яка проживає за адресою: смт Власівка 

м.Світловодськ Кіровоградської області, вулиця Молодіжна,  будинок  № 22  

квартира № 43, в сумі 600,00 гривень. 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Пересічанському Роману Сергійовичу (номер облікової 

картки платника податків - 3051710834), який проживає за адресою: смт 

Власівка м.Світловодськ Кіровоградської області, вулиця Зелена,  будинок  № 

128, в сумі 1000,00 гривень. 

7. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 4800,00 (чотири тисячі вісімсот 

гривень) згідно пункту 1, 2, 3, 4, 5, 6  рішення виділити із загального фонду 

селищного бюджету з розділу "Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення".  

 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г.БАБАЧЕНКО 


