
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

27  лютого  2019 року                                                                          № 18    
  
Про надання щомісячної грошової 

допомоги учасникам АТО, ООС, УБД 

пораненим, та тим, що отримали 

захворювання, сім’ям загиблих  

учасників АТО і ООС 
 

На виконання Селищної комплексної програми соціальної підтримки 

учасників АТО і ООС, та членів їх сімей, сімей поранених (загиблих) 

військовослужбовців і вшанування пам’яті загиблих на 2019-2020 роки, 

затвердженої рішенням Власівської селищної ради від 18.12.2018р. № 560 

керуючись Порядком надання щомісячної грошової допомоги на часткове 

відшкодування вартості житлово-комунальних послуг учасникам АТО, ООС, 

сім’ям поранених (загиблих) військовослужбовців, які зареєстровані в смт 

Власівка, затвердженим рішенням виконавчого комітету Власівської селищної 

ради від 10.01.2019р. №  4, Порядком надання щомісячної грошової допомоги 

на харчування дітей, батьки яких учасники АТО, УБД, ООС, поранені, загиблі 

(померлі) учасники АТО, ООС, які зареєстровані в смт Власівка, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету Власівської селищної ради від 10.01.2019р. № 5 

та з метою надання додаткових соціальних гарантій у частині поліпшення 

фінансово-матеріального стану зазначених категорій громадян, виконавчий 

комітет Власівської селищної ради  
 

ВИРІШУЄ: 

 

1. На протязі 2019 року, починаючи з березня місяця, проводити щомісячну 

виплату грошової допомоги: 

1.1. Для часткової компенсації вартості житлово-комунальних послуг в 

сумі по 100 (сто) грн. учасникам АТО, ООС, УБД, які зареєстровані в 

смт Власівка, згідно додатка 1. 

1.2. На харчування дітей, батьки яких є мобілізовані для участі в АТО, 

ООС, УБД, поранених та загиблих, що зареєстровані в смт Власівка в сумі 

300 (триста) грн. на кожну дитину, згідно додатка 2. 

 



 

2. Головному бухгалтеру - начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності ЖУКОВСЬКІЙ Т.Г. кошти згідно пункту 1 підпунктів 1.1.-1.2. даного 

рішення виділити із загального фонду селищного бюджету з розділу "Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". 

 

 

 

Селищний голова                                                       А.Г.БАБАЧЕНКО 

 

 

 

 

                                                                       



 

Додаток 1 

до рішення виконкому 

від  27 лютого  2019р.  № 18 

 

 

 

 

СПИСОК 

на щомісячну виплату грошової допомоги  

на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг 

учасникам АТО, УБД, ООС пораненим та сім’ям загиблих  

учасників  АТО і ООС 

 

 

№ 

п/п 
ПІБ заявника 

ПІБ мобілізованого для 

участі в АТО, учасника 

АТО та УБД 

Адреса заявника 

Щомісячна 

сума 

виплати 

(грн.) 

1 ГАВРИЛЮК 

Дмитро 

Леонідович 

ГАВРИЛЮК 

Дмитро Леонідович 

вул.Молодіжна, 

буд.28, кв.38 

100 

2 ДІВІН  

Костянтин 

Геннадійович 

ДІВІН  Костянтин 

Геннадійович 

вул.Кременчуцька, 

буд.8 

100 

 

                                            

 

Спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді                                                                        ТИМОШИЦЬКА А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  2 

до рішення виконкому 

від  27 лютого 2019р.  № 18 

 

 

 

 

СПИСОК 

на щомісячну виплату грошової допомоги 

на харчування дітей, батьки яких є мобілізовані  

для участі в АТО, ООС, УБД, поранених та загиблих  

учасників АТО, ООС, що зареєстровані в смт Власівка 

 

 

№ 

п/п 
ПІБ заявника ПІБ дитини, рік народження ПІБ батька дітей 

Щомісячна 

сума виплати  

(грн.) 

1 ГАВРИЛЮК 

Дмитро 

Леонідович 

ГАВРИЛЮК 

Ілля Дмитрович  

ГАВРИЛЮК 

Єгор Дмитрович 

04.10.06 

 

05.11.14 

ГАВРИЛЮК 

Дмитро 

Леонідович 

300 

 

300 

 

 

Спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді                                                                         ТИМОШИЦЬКА А.В. 

 

 

 

 

 

 

 


