
                                   

 
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  

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. Відповідно до Програми соціального забезпечення та соціального 
захисту населення «Турбота» на території Гірської сільської ради на 2021-2025 
роки: 

1) згідно пункту 13 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 
згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Леоновій Вірі Дмитрівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Сало Таїсії Лаврентіївні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Мовсесян Катерині Вікторівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Білошицькому івану Петровичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Братусь Ганні Григорівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять 
тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Вошкулату Миколі Івановичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Олешку Анатолію Івановичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 
(Десять тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

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

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

- Трандафіловій Валентині Григорівні виплатити кошти в сумі 10 000,00 
грн. (Десять тисяч 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 
№  252-8-VІII 

   

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 


