
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 16.01. 2023 № 17 

м. Золотоноша 

 

Про надання матеріальної допомоги  

жителям громади (відшкодування плати 

податку на землю) 

 

Розглянувши заяви жителів громади щодо надання матеріальної допомоги 

у зв’язку з скрутним матеріальним становищем (відшкодування плати податку 

на землю), враховуючи протокол комісії по наданню одноразової грошової 

допомоги жителям громади від 11.01.2023 № 1, керуючись п. 4 „а” ст. 28 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,- 

 

виконком міської ради вирішив: 

 

1. Виділити за рахунок бюджетної програми „Інші заходи у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення” кошти в сумі 6668 грн.  

(Шість тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 00 коп.) жителям громади. 

2. Фінуправлінню (Коваленко О.В.) 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: 

- 770,00 грн. (Сімсот сімдесят гривень 00 коп.) на рахунок (конфіденційна 

інформація) на ім'я Корнієнко Надія Іванівна, ідентифікаційний номер 

(конфіденційна інформація); 

- 1108,00 грн. (Одна тисяча сто вісім гривень 00 коп.) на рахунок АТ 

(конфіденційна інформація) на ім'я Холоділіна Галина Йосипівна, 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація); 

- 1334,00 грн. (Одна тисяча триста тридцять чотири гривні 00 коп.) на 

рахунок (конфіденційна інформація) на ім'я Савельєва Вікторія Леонідівна, 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація); 

- 964,00 грн. (Дев'ятсот шістдесят чотири гривні 00 коп.) на рахунок 

(конфіденційна інформація) на ім'я Федина Олександр Володимирович, 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація); 

- 831,00 грн. (Вісімсот тридцять одна гривня 00 коп.) на рахунок 

(конфіденційна інформація) на ім'я Гаврилюк Оксана Володимирівна, 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація); 
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- 1661,00 грн. (Одна тисяча шістсот шістдесят одна гривня 00 коп.) на 

рахунок (конфіденційна інформація) на ім'я Третяк Олександр Іванович, 

ідентифікаційний номер (конфіденційна інформація). 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

Шакуру О.В., відділ бухгалтерського обліку та звітності  

(Ложкарьова О.П.). 

 

 

Секретар  ради         Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Левченко 23900 


