
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 16.09.2022 року  № 191
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Соловей Марії Орестівни,
жительки с.Слобідка Більшівцівська, 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. Соловей Марії Орестівні 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 16.09.2022 року  № 192
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Чорній Зоряни Ярославівни,
жительки смт. Більшівці, 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. Чорній Зоряні Ярославівні 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 16.09.2022 року  № 193
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Парандій  Ганни  Омелянівни,
жительки с.Нові Скоморохи, 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. Парандій Ганні  Омелянівні 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 16.09.2022 року  № 194
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Атаманюка  Анатолія  Петровича,
жителя с.Курів, 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. Атаманюку Анатолію  Петровичу 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 16.09.2022 року  № 195
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Петрик Богданни Богданівни,
жительки с.Кінашів, 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. Петрик Богданні Богданівні 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 16.09.2022 року  №196
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Боднар Василя Євгеновича,
жителя смт. Більшівці, 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. Боднар Василю Євгеновичу 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 16.09.2022 року  № 197
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Цибульської Оксани  Романівни,
жительки смт. Більшівці, 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. Цибульській  Оксані Романівні 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 16.09.2022 року  № 198
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Величко Ганни  Василівни,
жительки смт. Більшівці, 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. Величко Ганні  Василівні 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 16.09.2022 року  № 199
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Паук Андрій Романович,  жителя
смт. Більшівці, 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. Паук Андрію Романовичу 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 16.09.2022 року  № 200
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Куцого Романа Олескійовича,
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. Куцому Роману Олексійовичу 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 16.09.2022 року  № 201
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 8 від 15.09.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Бойко Олега Олеговича,  жителя
смт. Більшівці, 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. Бойко Олегу Олеговичу 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


