
   
                                                    

                  
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року             № 337 
 
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). Сороці Надії Федорівні, 1947 року народження, смт. Диканька, вул. Лісна 7/2, 
в розмірі 1 тис.грн; 
2). Гаврик Вірі Володимирівні, 1959 року народження, с. Орданівка, вул. 
Польова, 10, в розмірі 3 тис.грн; 
3). Григоренку Григорію Максимовичу, 1945 року народження, смт. Диканька, 
вул. Незалежності 139/8, (для лікування сина Григоренка Олександра 
Григоровича, 1974 року народження, в розмірі 1 тис.грн; 
4). Яковенку Володимиру Олексійовичу, 1968 року народження, смт. Диканька, 
вул.Кащука,6, в розмірі 3 тис.грн; 
5). Слинько Валентині Іванівні,1955 року народження, с. Стасі, вул. Миру, 13 
(для лікування чоловіка Слинька Василя Івановича, 1952 року народження), в 
розмірі 5 тис.грн; 
6). Киві Євгену Валентиновичу, 1997 року народження, с. Велика Рудка, вул. 
Диканський шлях, 20, в розмірі 10 тис.грн.; 
7). Москівцю Анатолію Федоровичу, 1971 року народження, с. Орданівка, вул. 
Дружби, 19, в розмірі 1 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:  
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 1). Арєф’євій Світлані Русланівні, 1971 року народження, с. Водяна Балка, вул. 
Шкільна 1а, в розмірі 4910,00 грн. (з урахуванням витрат на оплату послуг 
ритуального характеру). 
 2). Чипенку Віктору Васильовичу, 1955 року народження, с. Велика Рудка, вул. 
Ю. Кононенка, 23, в розмірі  1100,00  грн. (з урахуванням витрат на оплату 
послуг ритуального характеру). 
       3. Відмовити у наданні матеріальної допомоги: 
 1). Штонді Валентині Михайлівні, 1952 року народження, с. Великі Будища, 
вул. Троїцька, 9. 
 2) Мустафаєвій Ользі Олександрівні, 1970 року народження, с. Василівка, 
вул.Молодіжна,1. 
 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. 

 
Селищний голова       Сергій ДАВИДЕНКО 


