
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

27  лютого  2019 року                                                                          № 19 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища КРАСНОВСЬКОГО А.В., 

ДОБРИНІНА Д.О., ЗУБКІНОЇ В.В., ПОРУБАЙМЄХ М.А., РИЖКОВА Ю.М., 

ЛИТВИШКА С.А., ХРИСТИЧ В.М., МАХОВСЬКОЇ С.О., ШАРАПОВОЇ А.О., 

СТЕПАШКО А.К., керуючись ст.34 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" та Положенням "Про надання одноразової 

матеріальної допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих 

обставинах, та іншим категоріям громадян", затвердженим рішенням сесії 

№ 581 від 29 січня 2019 року, виконавчий комітет Власівської селищної ради  

  

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування КРАСНОВСЬКОМУ Анатолію Вікторовичу (номер 

облікової картки платника податків - 2177610393), який зареєстрований за 

адресою: смт  Власівка, вул.Молодіжна, будинок №  1-Г, квартира № 87 в сумі 

3000,00 (три тисячі) грн. 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування та придбання ліків ДОБРИНІНУ Дмитру Олеговичу 

(номер облікової картки платника податків - 2657519356), який  зареєстрований 

за адресою: смт Власівка вул. Східна, будинок № 12, квартира № 83 в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн. 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування ЗУБКІНІЙ Валентині Вікторівні (номер облікової 

картки платника податків -2055510309), яка зареєстрована за адресою: 

смт Власівка вул.Молодіжна, будинок № 4-А, квартира №6 в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

 

 



 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги ПОРУБАЙМЄХ Марії Анатоліївні на лікування дитини-інваліда 

Софії (номер облікової картки платника податків - 3058110040), яка 

зареєстрована за адресою: смт Власівка вул.Молодіжна, будинок № 22, 

квартира № 16 в сумі 3000,00 (три тисячі) грн. 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування РИЖКОВУ Юрію Миколайовичу (номер облікової 

картки платника податків - 2343109670), який зареєстрований за адресою: 

смт Власівка вул. Висоцького, будинок № 7, квартира № 18 в сумі 3000,00 (три 

тисячі) грн. 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування ЛИТВИШКУ Сергію Анатолійовичу (номер облікової 

картки платника податків - 2296613250), який зареєстрований за адресою: 

смт Власівка вул.Східна, будинок № 1, кімната № 58 в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

7. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на проведення курсу лікування ХРИСТИЧ Валентині Михайлівні 

(номер облікової картки платника податків - 1610221842), яка зареєстрована за 

адресою: смт Власівка вул.Східна, будинок № 8, квартира № 9 в сумі 

1000,00 (одна тисяча) грн. 

8. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги МАХОВСЬКІЙ Світлані Олексіївні на лікування (номер облікової 

картки платника податків - 2205506246), яка зареєстрована за  адресою: 

смт Власівка вул. Висоцького, будинок № 4, квартира № 6 в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

9. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги ШАРАПОВІЙ Антоніні Оріфжоновній на лікування дітей - інвалідів 

МАЛИШЕВА Тімура та МАЛИШЕВА Івана (номер облікової картки платника 

податків - 3017211388), яка зареєстрована за адресою: смт Власівка 

вул.Молодіжна, будинок  № 29,  квартира № 14 в сумі 6000,00 (шість 

тисяч) грн. 

10. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування СТЕПАШКО Анастасії Карпівні (номер облікової 

картки платника податків - 1306807344), яка зареєстрована за адресою: 

смт Власівка вул.Першотравнева, будинок  № 41, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча) грн. 

 11. Головному бухгалтеру – начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності ЖУКОВСЬКІЙ Т.Г. кошти в сумі 21 000,00 (двадцять одна тисяча грн. 

00 коп.) згідно пунктів 1 – 10 даного рішення виділити із загального фонду 

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

соціального забезпечення". 

 

 

Селищний голова                                                                          А.Г.БАБАЧЕНКО 


