
                                   

 
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: 

- Приймаченко Валентині Миколаївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

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

- Луценко Ользі Петрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Щербаковій Євгенії Іванівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Шкурці Михайлу Івановичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Кірику Павлу Павловичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Продиусу Володимиру Володимировичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 

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

- Гурбіч Ользі Матвіївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (П’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахуванням податків; 

- Міхаю Олексію Муркановичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

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

2) згідно пункту 9 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Шеховцовій Каріні Олексіївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

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

3) згідно пункту 14 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Єременок Олегу Сергійовичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. 

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



4) згідно пункту 16 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Клецько Наталії Григорівні виплатити кошти в сумі 20 000,00 грн. 

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

- Мельнику Олександру Миколайовичу виплатити кошти в сумі 40 000,00 

грн. (Сорок 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 


