
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17  лютого 2023 року                            № 46

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  (зі змінами), 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 (зі змінами),
на підставі заяв жителів громади та доданих до них документів,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:

1. Надати  матеріальну допомогу                                  
                                                                    

1).                                                                     
                 в розмірі   двадцять  тис.грн.;
2).                                                                 
                                 двадцять   тис.грн.;
3).                                                                          
                           двадцять  тис.грн.;
4).                                                                           
   в розмірі   двадцять    тис.грн.;
5).                                                               
                     в розмірі   двадцять  тис.грн.;
6).                                                                   
                в розмірі   двадцять тис.грн.;
7).                                                                         
              в розмірі   двадцять тис.грн.;
8).                                                                       
             в розмірі  двадцять  тис.грн.;
9).                                                                  
                в розмірі   двадцять  тис.грн.;
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10).                                                               
                   в розмірі двадцять  тис.грн.;
11).                                                                   
                    в розмірі двадцять  тис.грн.;
12).                                                                 
                   в розмірі двадцять тис.грн.;
13).                                                                  
              в розмірі двадцять тис.грн.;
14).                                                                       
              в розмірі двадцять тис.грн.;
15).                                                               
                         в розмірі двадцять тис.грн.;
16).                                                                  
                    в розмірі двадцять тис.грн.;
17).                                                                   
                  в розмірі двадцять  тис.грн.;
18).                                                            
               в розмірі двадцять  тис.грн.;
19).                                                                   
                 в розмірі двадцять тис.грн.;
20).                                                                        
                       в розмірі двадцять тис.грн.;
21).                                                                       
               в розмірі двадцять  тис.грн.;
22).                                                                
               в розмірі двадцять  тис.грн.;
23).                                                                  
                        в розмірі двадцять тис.грн.;
24).                                                                     
                 в розмірі двадцять тис.грн.;
25).                                                                     
                  в розмірі двадцять  тис.грн.;
26).                                                                        
                в розмірі двадцять тис.грн.;
27).                                                           
                              , в розмірі двадцять тис.грн.;
28).                                                                        
                      , в розмірі двадцять тис.грн.;
29).                                                               
               в розмірі двадцять тис.грн.;
30).                                                                        
               в розмірі двадцять тис.грн.;
31).                                                               
                  в розмірі двадцять  тис.грн.;
32).                                                                    
                в розмірі двадцять тис.грн.;
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33).                                                                 
                в розмірі двадцять тис.грн.;
34).                                                                        
                в розмірі двадцять тис.грн.;
35).                                                                  
                  в розмірі двадцять  тис.грн.;
36).                                                             
                   в розмірі двадцять  тис.грн.;
37).                                                                   
             в розмірі двадцять тис.грн.;
38).                                                             
                 в розмірі двадцять тис.грн.;
39).                                                                
                в розмірі двадцять  тис.грн.;
40).                                                                 
                    в розмірі  двадцять тис.грн.;
41).                                                              
                в розмірі двадцять  тис.грн.;
42).                                                                
              в розмірі двадцять  тис.грн.;
43).                                                            
                в розмірі двадцять тис.грн.;
44).                                                                      
                         , в розмірі двадцять  тис.грн.;
45).                                                               
                в розмірі двадцять  тис.грн.;
46).                                                          
                                  в розмірі двадцять  тис.грн.;
47).                                                            
                в розмірі двадцять тис.грн.;
48).                                                              
                в розмірі двадцять тис.грн.;
49).                                                                     
                        в розмірі двадцять тис.грн.;
50).                                                             
                в розмірі двадцять тис.грн.;
51).                                                                  
               в розмірі двадцять тис.грн.
52).                                                                   
               в розмірі двадцять тис.грн.

2. Надати матеріальну допомогу на лікування:
1).  Сліпко Любові Василівні,      року народження,                             в
розмірі 5 тис.грн.;
2). Кучмій Галина Григорівна,      року народження,                           
в розмірі  3 тис.грн.;
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3). Ватулі Тетяні Григорівні,      року народження,                             в
розмірі  3 тис.грн.;
4). Козченко Валентині Миколаївні,      року народження,             
                  в розмірі 3 тис.грн.;
5). Литвиненко Любові Марківні,      року народження,              
                в розмірі 1  тис.грн.;
6).  Коханській  Нілі Степанівні,      року народження,                      
      в розмірі 1 тис.грн.;
7). Рекші Тетяні Костянтинівні,      року народження,             
                 в розмірі 3  тис.грн.

3. 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 або померли за
інших обставин:
1). Демченко Олені Вікторівні, 1971 року народження,              
                   матері загиблого військовослужбовця ЗСУ Токаря Євгенія
Едуардовича, в розмірі 1790,0 грн. (з урахуванням витрат на оплату послуг
ритуального характеру);
2).  Богомоловій Олені Олексіївні, 1984 року народження,                      
      дружині загиблого військовослужбовця ЗСУ Богомолова Михайла
Олександровича, в розмірі 2550,0  грн. (з урахуванням витрат на оплату послуг
ритуального характеру).

4.   Надати матеріальну  допомогу для вирішення соціально – побутових
питань членам сімей загиблих воїнів – інтернаціоналістів:
1). Канівець Катерині Олексіївні,      року народження,                    
             в розмірі  5,0 тис.грн.;
2). Кононенко Ганні Микитівні,      року народження,                 
                      в розмірі 5,0 тис.грн.

5. Відділу бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-
господарського забезпечення виконавчого комітету Диканської селищної ради
(Світлана НАГАЙНИК) 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.

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

Секретар Диканської  селищної ради                                                   Вячеслав ЛОЗА


