
   
                                                    

                  
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
24 листопада 2022 року             № 378 
 
Про  надання матеріальної допомоги 

 
Відповідно пп.1 п.а) частини першої ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання заходів Програми підтримки 
соціально вразливих верств населення Диканської селищної ради на 2021-2023 
роки «Турбота», затвердженої рішенням п’ятої позачергової сесії Диканської 
селищної ради восьмого скликання від 29.01.2021 року, керуючись  Порядком 
використання коштів, передбачених в бюджеті селищної територіальної 
громади для надання матеріальної підтримки соціально вразливим верствам 
населення  Диканської селищної ради, затвердженого рішенням п’ятої 
позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 29.01.2021 
року,  на підставі заяв жителів громади та доданих до них документів,  

  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Надати матеріальну допомогу на лікування: 
1).  Бородай Лесі Олексіївні, 1966 року народження, смт. Диканька, вул. 
Пушкіна 7/3, в розмірі 5 тис.грн; 
2). Решетніченку Олександру Михайловичу, 1965 року народження (для 
лікування дружини Решетніченко Нелі Юріївні, 1967 року народження) смт. 
Диканька, вул. Козацька, 28, в розмірі 5 тис.грн; 
3). Паршину Сергію Леонідовичу, 1957 року народження (для лікування брата 
Паршина Миколи Леонідовича, 1956 року народження), с. Діброва, вул. Садова 
29/15, в розмірі 5 тис.грн; 
4). Тацюк Наталії Миколаївні, 1962 року народження, смт. Диканька, вул. 
Польова, 2, в розмірі 1 тис.грн; 
5). Радченко Валентині Петрівні,  1961 року народження, смт. Диканька, вул. 
Дружби, 63,  в розмірі 1 тис.грн; 
6). Радченку Віктору Юрійовичу,  1957 року народження, смт. Диканька, вул. 
Дружби, 63а,  в розмірі 3 тис.грн; 
7). Пелиху Олександру Петровичу, 1974 року народження, смт. Диканька, вул. 
Ломоносова, 29, в розмірі 5 тис.грн.; 
8). Скорик Ілоні Миколаївні, 1978 року народження (для лікування батька 
Біленка Миколи Васильовича, 1955 року народження), смт. Диканька, вул. 
Ватутіна, 4а, в розмірі 5 тис.грн. 
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    2. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради 
(Світлана ГАЛЬЧЕНКО) провести виплату допомог за рахунок коштів на 
виконання заходів Програми  підтримки соціально вразливих верств населення 
Диканської селищної ради на 2021-2023 роки «Турбота» в межах бюджетних 
призначень. 
 3. Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради (Людмила ФРОЛОВА) забезпечити інформування 
заявників про прийняте рішення. 

 
Селищний голова       Сергій ДАВИДЕНКО 


