
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

19 січня 2023 року                           № 10

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).  Служицькому Петру Григоровичу,      року народження,             
                в розмірі  три  тис.грн.;
2). Федчишин Олені Орестівні,      року народження,           
                  в розмірі  п’ять  тис.грн.;
3). Коліснику Сергію Леонідовичу,      року народження,              
               в розмірі  дві  тис.грн.;
4). Семко Валентині Олександрівні,      року народження,             
                  в розмірі  п’ять  тис.грн.;
5). Галушці Ніні Петрівні,      року народження,                 
                 в розмірі  десять тис.грн.;
6). Ждановій Надії Тимофіївні,      року народження,                 
               в розмірі три тис.грн.;
7).  Дубовику Василю В’ячеславовичу,      року народження,                
                        в розмірі  три  тис.грн.;
8). Пилипась Людмилі Михайлівні,      року народження,              
                      в розмірі  одна  тис.грн.;
9). Давиденко Людмилі Іванівні,      року народження,         
                (для лікування чоловіка Давиденка Олексія Кириловича), в
розмірі  три тис.грн.;
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10). Лук’яненко Антоніні Вікторівні,      року народження,               
                         три тис. грн
11).  Кириченку Михайлу Анатолійовичу,      року народження,           
                 в розмірі  п’яти  тис.грн.;
12). Слиньку Володимиру Анатолійовичу,      року народження,         
               в розмірі   три     тис.грн.;
13).  Кондратенку Михайлові Макаровичу,      року народження,          
                                   , в розмірі    три    тис.грн.;
14).  Овчаренку Олександру Вікторовичу,      року народження,              
                 в розмірі   дві     тис.грн.;
15). Троян Валентині Іванівні,      року народження,                      
              в розмірі   три   тис.грн.

2. Надати одноразову матеріальну допомогу одному з членів сім’ї, які
проживають на території громади (чоловік/ дружина, або батьки,  або
неповнолітні діти),  військовослужбовців ЗСУ, які героїчно загинули (померли
внаслідок порання, контузії, травми) в бойових діях по відбиттю військ
російської федерації, за незалежність та територіальну цілісність України:
1). Омельченко Олені Павлівні,      року народження,          
                     матері загиблого військовослужбовця ЗСУ Омельченка
Олексія Григоровича, в розмірі   двадцять  тис. грн.

3.   Відмовити у наданні матеріальної допомоги:
1). Протас Ользі Вікторівні,      року народження,               
               

4. 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.

5. Відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Диканської
селищної ради (Людмила ФРОЛОВА) забезпечити інформування заявників про
прийняте рішення.

Секретар Диканської  селищної ради                                               Вячеслав ЛОЗА


