
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

25  вересня  2018 року                                                                № 187 

 

Про виділення коштів на 

матеріальну допомогу мешканцям 

селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища Жильцової П.С., Смірнової Л.Х., 

Марчук М.Б., Гриневич Н.Д., Супрун І.М., та враховуючи висновки комісії з 

розгляду заяв на матеріальну допомогу мешканцям селища, протокол комісії 

від 24.09.2018 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, Гриневич Ніні Дмитрівні (номер облікової 

картки платника податків - 3092314389), яка проживає за адресою: смт Власівка 

вулиця Труда будинок № 33, квартира № 53, в сумі 2000,00 гривень. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги, на лікування сина Івана – 2010 року народження, Супрун Ірині 

Миколаївні (номер облікової картки платника податків – 2849111423), яка 

проживає за  адресою: смт Власівка  вулиця  Шевченко будинок № 75, в  сумі 

1000,00 гривень.  

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги,  на лікування сина Дмитра – 2016 року народження, Супрун  Ірині  

Миколаївні (номер облікової картки платника податків - 2849111423), яка 

проживає за  адресою: смт Власівка  вулиця  Шевченко будинок № 75, в  сумі 

1000,00 гривень. 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Жильцовій Поліні Сидорівні (номер облікової картки 

платника податків - 1929018987), яка проживає за адресою: смт Власівка  

вулиця  Висоцького,  будинок  № 4, квартира № 25,  в  сумі 800,00 гривень 

 



 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування Смірновій Лідії Харлампівні (номер облікової картки 

платника податків - 1411103320), яка проживає за адресою: смт Власівка  

вулиця  Молодіжна,  будинок  № 16, квартира № 10, в  сумі 800,00 гривень. 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги  на лікування Марчук Миколі Борисовичу (номер облікової картки 

платника податків - 2423703715), який проживає за  адресою: смт Власівка  

вулиця  Східна,  будинок  № 12,  квартира № 60, в  сумі 800,00 гривень. 

7. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Жуковській Т.Г. кошти в сумі 6400,00 (шість тисяч чотириста 

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 


