
                                                                                   
                                                                      

                                                         УКРАЇНА 

 
                             Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А  

  

                    Р І Ш Е Н Н Я  

             

(  друга (20)  сесія  сьомого  скликання) 

 

 від 25  січня 2018 року 

м. Городня 

 

Про надання  

матеріальної  допомоги 

 

Розглянувши заяви Губської Т.О., яка проживає  за адресою: м. Городня, вул. Саговська, 

буд. 38; Поліщук Н.С., яка проживає за адресою: м. Городня, вул. Залізнична, буд.10; 

Апанасько Н.В., яка проживає за адресою: м. Городня, вул. Троїцька, буд. 17 кв. 82 

Дуденок Н.В., яка проживає за адресою: м. Городня, вул. Чернігівська буд.54 кв1; 

Заровного Л.М. , який проживає за адресою: м. Городня вул. 8-го Березня буд 49;  

Валах В.М., яка проживає  за адресою: м. Городня, вул. Незалежності буд. 74 кв. 124; 

Дудін Д.В., який проживає за адресою: м. Городня, вул. Піонерська, буд.3 кв. 3; про  

надання  їм матеріальної допомоги та надані до заяв документи, керуючись  ст. 25, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», бюджетом міської ради на 2018 

рік, затвердженим  друга (20) сесією міської ради 7 скликання  від 25.01.2018 року, 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального 

захисту населення та постійної комісії з питань бюджету, планування,фінансів та 

соціально-економічного розвитку,  сесія міської ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виділити грошові кошти: 

1.1.Губській Тетяні Олександрівні соціально – матеріальну   допомогу на лікування в 

розмірі  5000,00 (п»ять   тисяч грн.) 00 коп; 

1.2.Поліщук Ніні Степанівні соціально - матеріальну   допомогу  на лікування  в розмірі  

1000,00(одна тисяча грн.) 00 коп)    

1.3. Апанасько Наталії Валеріївні соціально-матеріальну     допомогу  на  лікування  в 

розмірі 3000,00  (три  тисячі  грн.) 00 коп; 

 1.4.Дуденок Надії Володимирівні   соціально - матеріальну   допомогу  на лікування   в  

розмірі 3000,00  (три тисячі грн.) 00 коп; 

1.5.ЗаровномуЛеоніду Миколайовичу   соціально-матеріальну  допомогу  на лікування  в   

розмірі  2000,00  (дві тисячі  грн.) 00 коп; 

1.6.Валах Валентині Михайлівні соціально - матеріальну     допомогу на лікування         в  

розмірі 1500,00 ( одна  тисяча пятьсот  грн.) 00коп; 

1.7.Дудіну Дудіну Денису Валентиновичу  соціально - матеріальну   допомогу на 

лікування   в розмірі 3000,00 (три   тисячі грн.) 00коп. 

 

 2. Виділені  кошти  в сумі 18500,00  ( вісімнадцять тисяч пятьсот грн.) 00коп   віднести  за 

рахунок КФК  0113242 ;  КЕКВ 2730 . 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  головного бухгалтера  міської  

ради  Пінчука В. М. 

 

 

Міський голова                                                                                А.І. Богдан  


