
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про виплату згідно Програми Соціальної підтримки військовослужбовців, 

добровольців ТРО, учасників бойових дій громадян, які  визнані бійцями 

добровольцями та членів їх сімей на 2021-2025 роки  

 

Враховуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, 

сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального захисту населення та 

охорони здоров’я, розглянувши заяви, відповідно до  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Як виняток, відповідно до Програми Соціальної підтримки 

військовослужбовців, добровольців ТРО, учасників бойових дій громадян, які  

визнані бійцями добровольцями та членів їх сімей на 2021-2025 роки: 

1) згідно пункту 2 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми Соціальної підтримки військовослужбовців, добровольців 

ТРО, учасників бойових дій громадян, які  визнані бійцями добровольцями та 

членів їх сімей на 2021-2025 роки: 

- Клименко Олександр Валерійович виплатити кошти в сумі 2 000,00 

грн. (дві тисячі грн. 00 коп.) без урахування податків 

2) згідно пункту 4 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми Соціальної підтримки військовослужбовців, добровольців 

ТРО, учасників бойових дій громадян, які  визнані бійцями добровольцями та 

членів їх сімей на 2021-2025 роки: 

- Сліпаченку Івану Володимировичу виплатити кошти в сумі 30 000,00 

грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків 

- Бухтіярову Олександру Олександровичу виплатити кошти в сумі 

30 000,00 грн. (тридцять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків 

- Мусієнко Андрій Васильович виплатити кошти в сумі 30 000,00 грн. 

(тридцять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків 

3) згідно пункту 6 таблиці розрахунку надання матеріальної допомоги 

згідно Програми Соціальної підтримки військовослужбовців, добровольців 

ТРО, учасників бойових дій громадян, які  визнані бійцями добровольцями та 

членів їх сімей на 2021-2025 роки: 

- Плотніку Віктору Сергійовичу виплатити кошти в сумі 40 000,00 грн. 

(сорок тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків 

- Сліпаченку Івану Володимировичу виплатити кошти в сумі 20 000,00 

грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.) без урахування податків 

  



- Яцуку Юрію Віталійовичу виплатити кошти в сумі 50 000,00 грн. 

(п’ятдесят 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 20 грудня 2022 року 

№ 1299-41-VІII 

   

 

Сільський голова                                                                       Роман ДМИТРІВ             


