
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 07.10.2022 року  № 211
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Холозінського Анатолія
Геннадійовича  жителя 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. Холозінському  Анатолію Геннадійовичу 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 07.10.2022 року  № 212
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Белея  Петра Михайловича
жителя с.Нараївка, 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.Белею Петру Михайловичу 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 07.10.2022 року  № 213
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Лахоцького Василя Васильовича
жителя 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. Лахоцькому  Василю  Васильовичу 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 07.10.2022 року  № 214
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Стасіва Ярослава Миколайовича
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. Стасіву Ярославу Миколайовичу 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 07.10.2022 року  № 215
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Підгайної Надії Михайлівни
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. Підгайній  Надії Михайлівні 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 07.10.2022 року  № 216
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Боднар Віри Михайлівни
жительки 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. Боднар Вірі Михайлівні матеріальну допомогу на  лікування
дочки Кухарської Марти Володимирівни 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 07.10.2022 року  № 218
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 9 від 06.10.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Іванової  Людмили Павлівни
жительки смт.Більшівці, ВПО, 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. Івановій Людмилі  Павлівні 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


