
                                   

 
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) 

- Карфоян Іляні Томовні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 6 211,18 
грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням податків; 

- Мазурику Євгену Олександровичу згідно пункту 6 виплатити кошти в 
сумі 6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Мацюрі Станіславу Володимировичу згідно пункту 15 виплатити кошти в 
сумі 12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

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

- Поварчук Ніні Йосипівні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Рибачуку Сергію Анатолійовичу згідно пункту 5 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 



- Луценко Лесі Вікторівні згідно пункту 17 виплатити кошти в сумі 
24 844,72 грн. (Двадцять чотири тисячі вісімсот сорок чотири грн. 72 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Кірику Павлу Павловичу згідно пункту 16 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

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

- Биковець Оксані Юріївні згідно пункту 17 виплатити кошти в сумі 
24 844,72 грн. (Двадцять чотири тисячі вісімсот сорок чотири грн. 72 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Гамзі Олександрі Миколаївні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Гамзі Лідії Миколаївні згідно пункту 6 виплатити кошти в сумі 6 211,18 
грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням податків; 

- Чухрій Любові Анатоліївні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

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

- Луценко Лесі Вікторівні згідно пункту 16 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

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

- Войні Сергію Миколайовичу згідно пункту 15 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Трикоз Аллі Олександрівні згідно пункту 14 виплатити кошти в сумі 
12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

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

- Поповій Ірині Миколаївні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Чайці Надії Кузьмівні згідно пункту 16 виплатити кошти в сумі 6 211,18 
грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням податків; 



- Романчуку Олександру Володимировичу згідно пункту 18 виплатити 
кошти в сумі 6 211,18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з 
урахуванням податків; 

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

- Федорук Олександру Васильовичу згідно пункту 5 виплатити кошти в 
сумі 12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Соколовій Тетяні Іванівні згідно пункту 16 виплатити кошти в сумі 
6 211.18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Родюк Надії Дмитрівні згідно пункту 5 виплатити кошти в сумі 12 422,36 
грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Кожушку Олександру Олексійовичу згідно пункту 18 виплатити кошти в 
сумі 6 211.18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Мальованій Раїсі Вікторівні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 
6 211.18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Тарабановському Станіславу Павловичу згідно пункту 18 виплатити 
кошти в сумі 6 211.18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Шостік Галині Іванівні згідно пункту 5 виплатити кошти в сумі 12 422,36 
грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з урахуванням 
податків; 

- Петлицькому Вячеславу Івановичу згідно пункту 5 виплатити кошти в 
сумі 12 422,36 грн. (Дванадцять тисяч чотириста двадцять дві грн. 36 коп.) з 
урахуванням податків; 

- Мильчик Яні Сергіївні згідно пункту 18 виплатити кошти в сумі 6 211.18 
грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням податків; 

- Давидку Миколі Павловичу згідно пункту 6 виплатити кошти в сумі 
6 211.18 грн. (Шість тисяч двісті одинадцять грн. 18 коп.) з урахуванням 
податків1 

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

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
с. Гора  
від 17 жовтня 2020 року 
№ 1895-93-VII 

   

 
В.о. сільського голови                                                          Л.Ф.Шершень 


