
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 
соціального захисту населення с. Гора «Турбота» на 2016-2020 роки 

затвердженої рішенням Гірської сільської ради № 131-4-VІІ від 
28.01.2016 року (зі змінами) 

 
Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів, 

соціально-економічного та культурного розвитку, розглянувши заяви та 
клопотання, відповідно до 	Закону	України	«Про	місцеве	самоврядування	в	
Україні»,		Гірська сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1.	 Як	 виключення,	 в	 рамках	 цього	 рішення,	 відповідно	 до Програми 

соціального забезпечення та соціального захисту населення с. Гора «Турбота» 
на 2016-2020 роки затвердженої рішенням Гірської сільської ради № 131-4-VІІ 
від 28.01.2016 року (зі змінами) 

- Ходченко Тетяні Петрівні згідно пункту 6 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Узварик Галині Пантеліївні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Редкошеєву Олександру Михайловичу згідно пункту 13 виплатити кошти 
в сумі 12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Кислій Валентині Антонівні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Тесленко Юрію Олексійовичу згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Жук Юлії Костянтинівні згідно пункту 8 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 



- Куценко Миколі Олександровичу згідно пункту 20 виплатити кошти в 
сумі 24 844,72 грн. (Двадцять чотири тисячі вісімсот сорок чотири грн. 72 коп.) 
з урахуванням податків; 

- Куценко Марії Петрівні згідно пункту 7 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Куценко Ганні Іванівні згідно пункту 7 виплатити кошти в сумі 12 422,36 
грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Поправка Данілу Максимовичу згідно пункту 7 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Ярмак Катерині Вадимівні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Петренку Віталію Миколайовичу згідно пункту 8 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Фесенко Христині Степанівні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті вісімнадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
 
с. Гора  
від 29 травня 2020 року 
№ 1788-91-VII 

   

 
 
Сільський голова                                                           Р.М. Дмитрів 


