
Більшівцівська  селищна  рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

Від 15.12.2022 року  № 258
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву гр.Козак Володимира
Михайловича жителя с.Старі 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. Козак Володимиру 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 15.12.2022 року  № 259
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр.Грушецького Петра
Дмитровича  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. Грушецькому  Петру  Дмитровичу 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 15.12.2022 року  № 260
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр.Грибик  Олексія
Романовича 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. Грибик Олексію Романовичу 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 15.12.2022 року  № 261
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр.Медвідь Богдана
Олеговича   жителя с.Яблунів, 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. Медвідь Богдану 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



Більшівцівська  селищна рада

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 15.12.2022 року  № 262
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр. Маліновського Миколи
Богдановича  жителя с.Загіря-Кукільницьке, 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. Маліновському Миколі  Богдановичу 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 15.12.2022 року  № 263
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр. Парандій Євгена
Романовича 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. Парандій Євгену  Романовичу 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 15.12.2022 року  № 264
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр. Багири Петра
Дмитровича 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. Багирі Петру Дмитровичу 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 15.12.2022 року  № 265
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр.Кульчицької Марії
Дмитрівни  жительки с.Підшумлянці, 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. Кульчицькій Марії Дмитрівні 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 15.12.2022 року  № 266
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр. Олійник Ірини
Дмитрівни  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. Олійник Ірині Дмитрівні 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 15.12.2022 року  № 267
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з
питань надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної
ради  та документи, що додаються до нього, заяву  гр. Голубєвої  Ольги
Віталіївни   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. Голубєвій Ользі Віталіївні інваліду з дитинства 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 15.12.2022 року  № 268
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  протокол № 10 від 08.12.2022 року  засідання комісії  з питань
надання  матеріальної допомоги жителям  Більшівцівської селищної ради  та
документи, що додаються до нього, заяву  гр. Петрик  Ольги Степанівни

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. Петрик Ользі Степанівні інваліду ІІ групи 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 15.12.2022 року  № 269
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Марусич  Анни Михайлівни 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» рішенням виконкому від
03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної програми
соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022- 2025
роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Марусич Анні  Михайлівні , матері загиблого воїна Марусича
Володимира  Васильвича  одноразову матеріальну допомогу з загального фонду
селищного бюджету в сумі 5000 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 15.12.2022 року  № 270
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Геращенка Петра Івановича жителя с.Дитятин,
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» рішенням виконкому від
03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної програми
соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022- 2025
роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Геращенко Петру Івановичу , батьку загиблого воїна Геращенка
Павла Петровича одноразову матеріальну допомогу з загального фонду
селищного бюджету в сумі 5000 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 15.12.2022 року  № 271
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Селіванової Мирослави Володимирівни  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» рішенням
виконкому від 03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної
програми соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на
2022- 2025 роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Селівановій Мирославі Володимирівні , дружині загиблого воїна
Селіванова Володимира Володимировича  одноразову матеріальну допомогу з
загального фонду селищного бюджету в сумі 5000 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 15.12.2022 року  № 272
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Жидан Марії Михайлівни  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» рішенням виконкому від
03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної програми
соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на 2022- 2025
роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Жидан Марії Михайлівні , матері загиблого воїна Жидана Петра
Григоровича

одноразову матеріальну допомогу з загального фонду селищного бюджету в
сумі 5000 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 15.12.2022 року  № 273
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Грицьків  Ірини Михайлівни  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» рішенням
виконкому від 03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної
програми соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на
2022- 2025 роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Грицьків Ірині Михайлівні , матері загиблого воїна Грицьків
Романа Ярославовича  одноразову матеріальну допомогу з загального фонду
селищного бюджету в сумі 5000 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 15.12.2022 року  № 274
смт. Більшівці

Про призначення одноразової
матеріальної допомоги

Розглянувши  заяву  гр. Бігановського Михайла Ярославовича  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» рішенням
виконкому від 03серпня 2022 року  № 177 « Про внесення змін до Комплексної
програми соціального захисту населення Більшівцівської селищної ради на
2022- 2025 роки» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1.Виділити гр. Бігановському Михайлу Ярославовичу , батьку загиблого воїна
Бігановського Віктора Михайловича  одноразову матеріальну допомогу з
загального фонду селищного бюджету в сумі 5000 грн.

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

Селищний голова Василь САНОЦЬКИЙ


