
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

28  березня  2019 року                                                                        № 33 

 

Про виділення коштів на матеріальну 

допомогу мешканцям селища 

 

Розглянувши заяви мешканців селища ЖУКОВА С.В., 

ПОЛОСУХІНА А.В., ПАРАЦИ О.С., КУШНІР О.М., ПАТИНКО Н.І., 

КУРИЛЕНКА Д.М., ОСКОЛКОВОЇ В.М., БАДОВСЬКОЇ Н.В. 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 від 29.01.2019 року № 581, виконавчий комітет Власівської 

селищної ради  

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на оперування ЖУКОВУ Сергію Володимировича (номер облікової 

картки платника податків - 2243220655), який проживає за адресою: 

смт Власівка, вул. Східна, будинок №  3, квартира № 19, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча грн. 00 коп.) грн. 

 

2. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування після оперування ПОЛОСУХІНУ Анатолію 

Володимировичу (номер облікової картки платника податків - 2564423572), 

який проживає за   адресою: смт Власівка, вул. Зелена, будинок № 127, в сумі 

1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) грн. 

 

3. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги ПАРАЦІ Ользі Станіславівні на лікування та оздоровлення сина 

інваліда ПАРАЦА Мирослава, 2010 року народження (номер облікової картки 

платника податків - 3241709581), яка проживає за адресою: смт Власівка, 

вул.Молодіжна, будинок №  10, кв. 7, в сумі 3000,00 (три тисячі грн. 

00 коп.) грн. 

 



 

4. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги КУШНІР Ользі Михайлівні на лікування сина інваліда КУШНІРА 

Дениса, 2008року народження (номер облікової картки платника податків -

2427204128), яка проживає за адресою: смт  Власівка, вул. Висоцького, будинок 

№  2, кв.  15 "б", "а", в сумі 3000,00 (три тисячі грн. 00 коп.) грн. 

 

5. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування після оперування ПАТИНКО Наталії Іванівни (номер 

облікової картки платника податків - 2843420409), яка проживає за  адресою: 

смт Власівка, вул. Молодіжна, будинок №  26, кв. 4, в сумі 1000,00 (одна тисяча 

грн. 00 коп.) грн. 

 

6. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування КУРИЛЕНКУ Дмитру Миколайовичу (номер облікової 

картки платника податків - 3173404955), який проживає за адресою: 

смт Власівка,  вул. Висоцького, будинок №  4, кв. 59, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча грн. 00 коп.) грн. 

 

7. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги на лікування ОСКОЛКОВІЙ Валентині Михайлівні (номер облікової 

картки платника податків - 2056005648), яка проживає за адресою: 

смт Власівка, вул. Висоцького, будинок №  2, кв. 68, в сумі 1000,00 (одна 

тисяча грн. 00 коп.) грн. 

 

8. Виділити з селищного бюджету кошти для надання матеріальної 

допомоги БАДОВСЬКІЙ Наталії Вікторівні на лікування доньки БАДОВСЬКОЇ 

Вікторії, 1990 року народження (номер облікової картки платника податків -

2617203823), яка проживає за адресою: смт  Власівка, вул. Висоцького, будинок 

№  7, кв. 2, в сумі 1000,00 (одна тисяча грн. 00 коп.) грн. 

  

9. Головному бухгалтеру – начальнику відділу бухгалтерського обліку та 

звітності ЖУКОВСЬКІЙ Т.Г. кошти в сумі 12 000,00 (дванадцять тисяч грн. 

00 коп.) згідно пунктів 1–8 даного рішення виділити із загального фонду 

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

соціального забезпечення". 

 

 

 

Селищний голова                                                                 А.Г.БАБАЧЕНКО 

 


