
  
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16.04. 2018 № 123 

м. Золотоноша 

 

Про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які 

зараховані для проходження служби за контрактом 

 

Відповідно рішення міської ради від 30.01.2018 № 31-7/VІІ „Про 

затвердження міської Програми підтримки військовослужбовців військової 

служби за контрактом, у 2018 році”, враховуючи рішення міської ради від 

12.04.2018 № 33-44/VІІ „Про внесення змін до рішення міської ради від 

20.12.2017 № 30-47/VІІ „Про міський бюджет на 2018 рік з урахуванням 

внесених змін” та додані заяви з документами, керуючись п. 4 „а” ст. 28 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1.Виділити за рахунок бюджетної програми „Інші заклади та заходи”, в т.ч. 

підпрограми „Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення” кошти в сумі 60000 грн. (Шістдесят тисяч гривень 00 коп.) 

військовослужбовцям, які зараховані для проходження служби за контрактом у 

2018 році. 

2.Фінуправлінню (Степовенко Г.А.) профінансувати відділ бухгалтерського 

обліку та звітності на суму, вказану в п. 1 рішення. 

3.Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Ложкарьова О.П.) 

перерахувати кошти в сумі: 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок ПАТ КБ 

„Приватбанк”, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, рахунок одержувача 

29244825509100, для поповнення картки 5168757297216576 на ім'я Шкурко 

Максим Вікторович, ідентифікаційний номер 3377516895; 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок ПАТ КБ 

„Приватбанк”, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, рахунок одержувача 

29244825509100, для поповнення картки 5168757355753973 на ім'я Фесенко 

Олександр Валерійович, ідентифікаційний номер 3274813737; 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок ОУ АТ 

„Ощадбанк”, МФО 354507, ЄДРПОУ 02767059, № транзитного рахунку 
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25607723297562 № карткового рахунку 26250000094953 на ім'я Федина Сергій 

Володимирович, ідентифікаційний номер 2643117354; 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок ПАТ КБ 

„Приватбанк”, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, рахунок одержувача 

29244825509100, для поповнення картки 5168757335378479 на ім'я Дудка 

Юрій Юрійович, ідентифікаційний номер 3649708031; 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок ПАТ КБ 

„Приватбанк”, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, рахунок одержувача 

29244825509100, для поповнення картки 5168742710236559 на ім'я 

Вишовський Олексій Олександрович, ідентифікаційний номер 3095521934; 

- 10000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп.) на рахунок АТ „ОщадБанк” 

філії - Львівське обласне управління ТВБВ № 10013/0288, МФО 325796, для 

зарахування на рахунок 26259000294731 на ім'я Жернов Дмитро Євгенійович, 

ідентифікаційний номер 3433500575. 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В., відділ бухгалтерського обліку та звітності  

(Ложкарьова О.П.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дятченко В.М. 

Гордєєв С.П. 

Гончар В.О. 

Компанієць В.І. 

Назаренко В.Ф. 

 

Левченко 52630 


