
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    

від 15.03.2021 року                      смт Воскресенське                                № 8-ра

                          

Про  надання  матеріальної
допомоги   громадянам  селищної
ради  згідно  програми
«ТУРБОТА» 
                          

Відповідно  до  пункту  20  частини  4  статті  42  Закону  України  «Про
органи  місцевого  самоврядування»,  керуючись  протоколом  №2  від
15.03.2021  року  засідання  комісії  по  розгляду  заяв  згідно  програми
«ТУРБОТА» по Воскресенській селищній раді, 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Відділу  соціального  захисту  населення  селищної  ради  виплатити
матеріальну  допомогу  особам,  які  перебувають  у  складних  життєвих
обставинах з виплатою в лютому місяці 2021 року:

- Нікуліній Катерині Сергіївні – мешканці с. Калинівка, на лікування
доньки в сумі 1000 грн;

- Ситник Любові Іванівні – мешканці с. Пересадівка, на лікування сина
в сумі 1000 грн;

- Бобровій Галині Артемівні – мешканці с-ща Горохівка, на лікування в
сумі 1000 грн;

-  Волянському  Івану  Михайловичу  –  мешканцю  с.  Калинівка,  на
лікування в сумі 500 грн;

- Оборіній Наталі Костянтинівни – мешканці с. Калинівка, на лікування
доньки в сумі 500 грн;

-  Яні  Світлані  Володимирівні  –  мешканці  с.  Михайло-Ларине,  на
лікування в сумі 1000 грн;



- Іщенко Оксані Олександрівні – мешканці с. Грейгове, на лікування в
сумі 300 грн;

- Слюсару Олександру Леонідовичу – мешканцю смт Воскресенське, на
лікування в сумі 300 грн;

- Панченко Тетяні Олексіївні – мешканці с. Калинівка, на лікування в
сумі 500 грн;

-  Кулин Світлані  Василівні  –  мешканці  с.  Пересадівка,  на лікування
матері в сумі 1000 грн;

- Чепурному Миколі Миколайовичу – мешканцю смт Воскресенське, на
лікування в сумі 1000 грн;

- Ситніковій Світлані Анатоліївні – мешканці с. Михайло-Ларине, на
лікування доньки в сумі 1000 грн;

-  Загрудській-Перепелиці  Людмилі  Сергіївні  –  мешканці  с.
Пересадівка, на лікування чоловіка в сумі 1000 грн. 

2.  Відділу  соціального  захисту  населення  селищної  ради  виплатити
щомісячну стипендію за лютий місяць 2021 року:

-  Іванцовій  Надії  Степанівні  –  мешканці  с.  Пересадівка,  матері
загиблого учасника АТО – в сумі 1000 грн за лютий-березень 2021 року;

-  Непсову  Олександру  Михайловичу  –  мешканцю  с.  Калинівка,
батькові загиблого учасника АТОГ –  в сумі 1000 грн за лютий-березень 2021
року;

-  Макарову  Івану  Степановичу  –  100-річному  мешканцю
смт Воскресенське в сумі 600 грн за лютий-березень 2021 року;

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о.
начальника відділу соціального захисту населення – Олену БЕЗБОЖНУ.

Селищний голова Олександр  ШАПОВАЛОВ



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
до розпорядження від 15 березня 2021 року № 8-ра

«Про надання матеріальної допомоги  громадянам селищної ради згідно
програми «ТУРБОТА»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету селищної ради                            Людмила МАНЖУЛА

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН

Начальник відділу загальної та
організаційної роботи                                                      Інна ПІДОЙМА

Начальник відділу з питань 
соціального захисту населення                                  Сергій ЗЯБКО
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