
                                   

 
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 «Турбота» території Гірської сільської 
ради на 2021-2025 роки  

 
В зв’язку з неможливістю реалізації 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) в період жовтень-грудень 2020 року, 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 «Турбота» на 
території Гірської сільської ради на 2021-2025 роки: 

1) пункт 16 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 
Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Михай Чернявці Дмитрівні виплатити кошти в сумі 40 000,00 грн. (Сорок 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Зіневич Олені Анатоліївні виплатити кошти в сумі 60 000,00 грн. 
(Шістдесят тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Волкович Яні Олександрівні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. 
(Двадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Петрунь Марині Миколаївні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. 
(Двадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Христенко Тамілі Володимирівні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. 
(Двадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Тищенко Оксана Олександрівна виплатити кошти в сумі 40 000,00 грн. 
(Сорок тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

 
2) пункт 14 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Силенко Олександру Вікторовичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Бондарю Володимиру Григоровичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 

грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 



- Чайці Сергію Дмитровичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Ляшенко Борису Михайловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Спасенко Юлії Миколаївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Романенко Марія Миколаївна виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

 
3) пункт 3 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Ковалевському Олександру Павловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 

грн. (Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Ковалевській Марії Петрівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Давидку Олегу Павловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Панченку Григорію Михайловичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 
 
4) пункт 9 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Матвієнко Тетяні Федорівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Мазур Олені Вініамінівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 
 
5) пункт 15 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Тименко Людмилі Олексіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Шорічевій Ларисі Георгіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Ярмак Надії Гергіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 
  
6) пункт 17 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Потоцькому Василю Васильовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Король Вірі Степанівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Ковалю Сергію Кириловичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Москаленко Олені Олександрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 



- Квік Анжелі Майерівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 
грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Галкіній Тетяні Іванівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Бойко Галині Дмитрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Науменко Олені Григорівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Бабишкіну Дмитру Володимировичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 
грн. (П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Міхаю Дедону Моркановичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Куліненку Юрію Олексійовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 
(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 

 
7) пункт 1 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Гриві Аллі Карлівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Василенко Людмилі Іванівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Батечко Олені Петрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Михальцовій Ганні Данилівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Гущі Вікторії Вікторівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Голяці Тетяні Павлівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Яцюті Тамарі Олексіївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Столярчук Ользі Миколаївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Сові Ларисі Семенівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 
 
8) пункт 18 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 
- Петлицькій Любов Дмитрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Бондар Галині Петрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 
- Бабію Володимиру Степановичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(П’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків. 
 
9) пункт 2 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 



- Шевченко Олексій Васильович виплатити кошти в сумі 500,00 грн. 
(П’ятсот грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

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

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 
 
від 18 лютого 2021 року 
№ 251-8-VІII 

   

 
Сільський голова                                                                 Роман ДМИТРІВ 


