
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 06.07.2022 року  № 133
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 6 від 05.07.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Раць Назарія Івановича,  жителя
с. Хохонів, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної ради,
затвердженим  рішенням №1466 дев’ятої  сесії  селищної  ради  від 26
листопада 2021р «Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022-2025 роки»
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Раць  Назарію Івановичу матеріальну допомогу на  лікування 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 06.07.2022 року  № 134
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 6 від 05.07.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Лилика Михайла Йосифовича,
жителя с. Кукільники, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної ради,
затвердженим  рішенням №1466 дев’ятої  сесії  селищної  ради  від 26
листопада 2021р «Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022-2025 роки»
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Лилик Михайлу Йосифовичу матеріальну допомогу на
лікування 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 06.07.2022 року  № 135
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 6 від 05.07.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Бульби Степана Степановича,
жителя с. Поділля, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної ради,
затвердженим  рішенням №1466 дев’ятої  сесії  селищної  ради  від 26
листопада 2021р «Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022-2025 роки»
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Бульбі Степану Степановичу матеріальну допомогу на
лікування 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 06.07.2022 року  № 136
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 6 від 05.07.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Довжинської Ганни Євгенівни,
жительки с. Хохонів, керуючись підпунктом 1 пункту «а»  частини 1 статті 34
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної ради,
затвердженим  рішенням №1466 дев’ятої  сесії  селищної  ради  від 26
листопада 2021р «Про затвердження Комплексної програми соціального
захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022-2025 роки»
виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Довжинській Ганні Євгенівні матеріальну допомогу на
лікування 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


