
                                   

 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
Проєкт 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: 

- Бондарчук Т.В. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 
00 коп.) без урахуванням податків; 

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

- Пасічник В.М. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 
00 коп.) без урахуванням податків; 

- Кривенко Г.П. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 
00 коп.) без урахуванням податків; 

- Коломієць Л.П. виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків; 

- Моргушко М.В. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 
00 коп.) без урахуванням податків; 

- Квашена Є.Б. виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків; 

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

- Хандога М.О. виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків (отримувачем коштів визнати соціального 
працівника); 

- Плотнікова О.П. виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків; 

- Баран Н.С. виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків (отримувачем коштів визнати соціального 
працівника); 



- Ярмола Н.П. виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків (отримувачем коштів визнати соціального 
працівника); 

- Морар С.О. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків (отримувачем коштів визнати соціального 
працівника); 

- Кришень М.П. виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (Десять тисяч грн. 
00 коп.) без урахуванням податків (отримувачем коштів визнати соціального 
працівника); 

- Бут виплатити кошти в сумі 7 000,00 грн. (Сім тисяч грн. 00 коп.) без 
урахуванням податків (отримувачем коштів визнати онуку Селентій С.О.). 

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

- Саніній Л. виплатити кошти в сумі 6 000,00 грн. (Шість тисяч грн. 00 
коп.) без урахуванням податків; 

- Тищенко О. виплатити кошти в сумі 3 000,00 грн. (Три 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            2021 року 
№             -VІII 

   

 
Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ 


