
 

Враховуючи рекомендації робочої групи по опрацюванню заяв на 

матеріальну допомогу по Програмі соціального забезпечення та соціального 

захисту населення Гірської сільської ради «Турбота» на 2021-2025 роки, 

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 1 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

-  Крамаренко Андрію Валерійовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

-  Калузі Володимиру Миколайовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

-  Чепурко Віталію Миколайовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків. 

2) згідно пункту 3 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Сірику Миколі Івановичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 грн. (десять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

3) згідно пункту 4 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Петрашенку Валерію Костянтиновичу виплатити кошти в сумі 10 000,00 

грн. (десять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

4) згідно пункту 10 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Слободзян Зоряні Семенівні виплатити кошти в сумі 4 000,00 грн. (чотири 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

 
ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Проєкт РІШЕННЯ 

 

Про виплату коштів згідно Програми соціального забезпечення та 

соціального захисту населення «Турбота» території Гірської сільської 

ради на 2021-2025 роки  



5) згідно пункту 17 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Михай Руставелі Олексійович виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

- Огли Наталії Савеліївні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (п’ять тисяч 

грн. 00 коп.) без урахування податків; 

6) згідно пункту 18 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги згідно 

Програми «Турбота» на 2021-2025 роки: 

- Косовець Наталії Олександрівні виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

- Беженару Олегу Миколайовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

- Семенюку Олександру Миколайовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. 

(п’ять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків; 

- Малай Андрію Анатолійовичу виплатити кошти в сумі 5 000,00 грн. (п’ять 

тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків. 

 

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

питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку. 

 

 

від               2022 року 

№                     -VІII 

   

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар сільської ради                                                Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

Начальник відділу правового та  

Кадрового забезпечення                                               Євгеній СТЕПАНЕНКО  

 

Начальник фінансового відділу                                   Лілія БАРКОВА 

 

Начальник відділу бухобліку                                        Людмила БОНЮК  


