
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 15.05. 2018 № 141 

м. Золотоноша 

 

Про надання матеріальної допомоги  

жителям міста на лікування 

 

Розглянувши заяви жителів міста щодо надання матеріальної допомоги на 

лікування, враховуючи рішення комісії по наданню одноразової грошової 

допомоги громадянам міста (протокол № 5 від 14.05.2018), 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 7000 грн. (Сім тисяч гривень 00 коп.) жителям 

міста. 

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: 

- 500,00 грн. (П'ятсот гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні дані) на 

ім'я Кармазін Валерій Петрович, ідентифікаційний номер (конфіденційні 

дані), на лікування; 

-  1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні 

дані) на ім'я Шондрікова Наталія Павлівна, ідентифікаційний номер 

(конфіденційні дані), на лікування; 

-  1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні 

дані) на ім'я Кравченко Олег Миколайович, ідентифікаційний номер 

(конфіденційні дані), на лікування; 

-  1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні 

дані) на ім'я Грінченко Валентина Ярославівна, ідентифікаційний номер 

(конфіденційні дані), на лікування; 
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- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні дані) на 

ім'я Лилик Павло Ілліч, ідентифікаційний номер (конфіденційні дані), на 

лікування;  

-1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні дані) на 

ім'я Семеняка Тамара Петрівна, ідентифікаційний номер (конфіденційні 

дані), на лікування сина; 

-1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні дані)  на 

ім'я Браславський Анатолій Іванович, ідентифікаційний номер 

(конфіденційні дані), на лікування дружини; 

- 500,00 грн. (П'ятсот гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційні дані) на ім'я 

Биданова Тетяна Іванівна, ідентифікаційний номер (конфіденційні дані), на 

лікування. 

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  
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Левченко 52630 


