
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №206
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Затварницького Михайла
Степановича,  жителя  с. Набережна, керуючись підпунктом 1 пункту «а»
частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги жителям
Більшівцівської селищної  ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії
селищної  ради  від 23 грудня 2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно
рішення    третьої  сесії восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Затварницькому Михайлу Степановичу матеріальну допомогу з
загального фонду селищного бюджету в сумі 3000 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №207
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Данилюк Марії Михайлівни,
жительки м.Івано-Франківська, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1
статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Положенням про надання одноразової матеріальної допомоги жителям
Більшівцівської селищної  ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії
селищної  ради  від 23 грудня 2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно
рішення    третьої  сесії восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Данилюк Марії Михайлівни  на  лікування  батька Данилюка
Михайла Петровича  жителя с. Хохонів матеріальну допомогу з загального
фонду селищного бюджету в сумі 3000 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №208
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Якубчака Ігора  Франковича,
жителя  с. Нараївка, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної
ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії  селищної  ради від 23 грудня
2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно  рішення    третьої  сесії
восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )  виконавчий комітет селищної
ради вирішив:

1.Виділити гр. Якубчаку  Ігору  Франковичу  на  лікування  матеріальну
допомогу з загального фонду селищного бюджету в сумі 3000 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №209
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Яблонського  Петра  Тадійовича,
жителя  с. Поділля, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної
ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії  селищної ради  від 23 грудня
2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно  рішення    третьої  сесії
восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )  виконавчий комітет селищної
ради вирішив:

1.Виділити гр. Яблонському  Петру  Тадійовичу на  лікування  матеріальну
допомогу з загального фонду селищного бюджету в сумі 3000 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №210
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Галевич Наталії Петрівни,
жительки смт. Більшівці, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті
34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної
ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії  селищної  ради  від 23 грудня
2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно  рішення    третьої  сесії
восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )  виконавчий комітет селищної
ради вирішив:

1.Виділити гр. Галевич Наталії Петрівні на  лікування дочки Галевич Тетяни
Михайлівни матеріальну допомогу з загального фонду селищного бюджету в
сумі 500 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №211
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Худи Софії Іванівни,  жительки
с.Підшумлянці, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної  ради,
затвердженим  рішенням  другої  сесії  селищної  ради  від 23 грудня 2020року,
(зі  змінами  та  доповненнями згідно  рішення    третьої  сесії восьмого
скликання від 16 лютого 2021 № 214 )  виконавчий комітет селищної ради
вирішив:

1.Виділити гр. Худи Софії Іванівни на  лікування матеріальну допомогу з
загального фонду селищного бюджету в сумі 500 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький



Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 14.09. 2021 року  №212
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 13.09. 2021 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Жидан Наталії Іванівни,
жительки с.Яблунів, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про
надання одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної
ради, затвердженим  рішенням  другої  сесії  селищної  ради  від 23 грудня
2020року, (зі  змінами  та  доповненнями згідно  рішення    третьої  сесії
восьмого скликання від 16 лютого 2021 № 214 )  виконавчий комітет селищної
ради вирішив:

1.Виділити гр. Жидан Наталії Іванівні на  лікування матеріальну допомогу з
загального фонду селищного бюджету в сумі 500 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
Саноцького В.П.

Селищний голова                                       Василь Саноцький




