
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Проект 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) 

- Рибачук Тетяні Іванівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі ____ 
грн. (____________ грн. __ коп.) з урахуванням податків; 

- Ярмаку Андрію Володимировичу згідно пункту __ виплатити кошти в 
сумі _________ грн. (______________ грн. __ коп.) з урахуванням податків; 

- Продиусу Володимиру Володимировичу згідно пункту ___ виплатити 
кошти в сумі _____ грн. (_____________ грн. __ коп.) з урахуванням податків; 

- Макидону Миколі Анатолійовичу згідно пункту __ виплатити кошти в 
сумі ________ грн. (____________ грн. __ коп.) з урахуванням податків; 

- Лимар Анатолію Васильовичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Ралко Юрію Анатолійовичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Бондар Станіславу Вікторовичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Микитці Олександру Павловичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Українцю Тарасу Івановичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 



- Шнурок Раїсі Михайлівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Вакуловському Костянтину Анатолійовичу згідно пункту __ виплатити 
кошти в сумі ________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Міхаю Дедону Моркановичу згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Лимар Галині Петрівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Братусь Ганні Григорівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Тищенко Оксані Олександрівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Шкляр Галині Костянтинівні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ коп.) з урахуванням податків; 

- Дідок Наталії Миколаївні згідно пункту __ виплатити кошти в сумі 
________. (_______ грн. ____ 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 ______________  2020 року 
№ _____________-VII 

   

 
 
Сільський голова                                                           Р.М. Дмитрів 


