
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

06 лютого  2023 року                            № 37

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). Гальченку В’ячеславу Вікторовичу,      року народження,               
                       (для лікування підопічної                          ,
                    ), в розмірі  п’ять тис. грн.;
2). Федорченко Людмилі Григорівні,      року народження,              
                     в розмірі  одна тис. грн.;
3). Федіну Володимиру Петровичу,      року народження,          
                     в розмірі одна тис. грн.;
4). Швець Євгенії Володимирівні,      року народження,          
                    в розмірі  п’ять тис.грн.;
5). Виганяйло Лідії Ференцівні,      року народження,                 
                  в розмірі  одна  тис. грн.;
6). Кирилюку Дмитру Івановичу,      року народження,               
               в розмірі п’ять тис. грн.;
7). Житло Лідії Олексіївні,      року народження,                            , в
розмірі  п’ять  тис. грн.;
8). Савці Ганні Іванівні,      року народження,                               ,
в розмірі  одна  тис. грн.;
9). Чавині Любові Дмитрівні ,      року народження,              
               в розмірі одна тис. грн.;
10). Соколенко Аллі Дмитрівні,      року народження,                  
              , в розмірі  п’ять тис. грн.;
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11). Віскрівець Валентині Василівні,      року народження,          
                   , в розмірі  одна тис. грн.:
12). Вовнянку Андрію Володимировичу,      року народження,            
                в розмірі  п’ять тис. грн.;
13).  Золотайко Наталії Дмитрівні,      року народження,                    
            , в розмірі п’ять тис. грн.;
14). Танчинцю Юрію Миколайовичу,      року народження,               
                        в розмірі п’ять  тис. грн.;
15). Зубенко Ользі Павлівні,      року народження,               
                   в розмірі одна тис. грн.;
16).  Зубенку Анатолію Івановичу,      року народження,               
                   в розмірі три тис. грн.;
17). Йощенко Ніні Федорівні,      року народження,                          в
розмірі  п’ять  тис. грн.;
18). Чуб Любові Василівні,     року народження,                              
(для лікування чоловіка Чуба Віталія Єгоровича,     року народження), в
розмірі п’ять тис. грн.;
19).  Восьмірко Марині Сергіївні,      року народження ,                    
            (для лікування  сина                                         
          ), в розмірі десять тис. грн.;
20). Оніпко Аллі Володимирівні,     року народження,               
                        в розмірі три тис. грн.;
21). Плясуновій Зої Альфонсівні,       року народження,               
                  , в розмірі  три  тис. грн.;
22).  Омельяненко Євдокії Федорівні,      року народження,                  
                  в розмірі  одна  тис. грн.

2. 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.

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

Секретар Диканської  селищної ради                                               Вячеслав ЛОЗА


