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02.05.2023                                         м. Полтава                                           № 112 

                                                                

   Про надання разової грошової допомоги 
 

 

Керуючись пунктом 18 частини 6, частиною 7 статті 55 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням пленарного засідання 

другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 88 

«Про затвердження Положення про порядок та умови надання разової грошової 

допомоги», рішенням пленарного засідання чотирнадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання від 26 липня 2022 року № 425 «Про внесення 

змін до Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на  

2021-2023 роки», рішенням пленарного засідання двадцятої позачергової сесії 

обласної ради восьмого скликання від 23 грудня 2022 року № 528 

«Про обласний бюджет Полтавської області на 2023 рік 16100000000 (код 

бюджету)», рішенням пленарного засідання двадцять другої сесії обласної ради 

восьмого скликання від 24 березня 2023 року № 575 «Про внесення змін до 

Програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на  

2021-2023 роки», рішенням пленарного засідання двадцять другої сесії обласної 

ради восьмого скликання від 24 березня 2023 року № 577 «Про внесення змін 

до показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік 16100000000 

(код бюджету)»: 
 

1. Надати грошову допомогу: 

1.1. Особі 1, яка проживає за Адресою 1 на  підвищення матеріального 

забезпечення сім’ї за пропозиціями депутатів обласної ради: 

1. Бєлашова Сергія Володимировича – 10000 (десять тисяч) гривень 

2. Босенко Лариси Василівни – 4800 (чотири тисячі вісімсот) 

гривень 

3. Олексенка Олександра Сергійовича – 10000 (десять тисяч) гривень 

4. Процая Ігоря Анатолійовича – 2000 (дві тисячі) гривень 

5. Савченка Сергія Петровича – 2000 (дві тисячі) гривень 
 

Всього: 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень. 
 

1.2. Особі 2, яка проживає за Адресою 2 на лікування за пропозиціями 

депутатів обласної ради: 

1. Винниченко Оксани Вікторівни – 15000 (п’ятнадцять тисяч) 

гривень 
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2. Савченка Сергія Петровича – 25000 (двадцять п’ять тисяч) 

гривень 

3. Сазонова Олега Юрійовича – 30000 (тридцять тисяч) 

гривень 
 

Всього: 70000 (сімдесят тисяч) гривень. 

 
1.3. Особі 3, яка проживає за Адресою 3 на лікування за пропозиціями 

депутатів обласної ради: 

1. Хардіна Олега Олександровича – 10000 (десять тисяч) гривень 

2. Руроєвої Лілії Олександрівни – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

3. Сук Наталії Олександрівни – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

4. Прокопчик Валерії Юріївни – 10000 (десять тисяч) гривень 
 

Всього: 30000 (тридцять тисяч) гривень. 

 
1.4. Особі 4, яка проживає за Адресою 4 на лікування за пропозиціями 

депутатів обласної ради: 

1. Гришка Івана Івановича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

2. Ждана Вячеслава Миколайовича – 10000 (десять тисяч) гривень 

3. Процая Ігоря Анатолійовича – 3000 (три тисячі) гривень 

4. Руроєвої Лілії Олександрівни – 10000 (десять тисяч) гривень 

5. Савченка Сергія Петровича – 10000 (десять тисяч) гривень 

6. Сук Наталії Олександрівни – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

7. Тарашевської Світлани Казимирівни – 10000 (десять тисяч) гривень 

8. Хардіна Олега Олександровича – 20000 (двадцять тисяч) 

гривень 
 

Всього: 73000 (сімдесят три тисячі) гривень. 
 

1.5. Особі 5, яка проживає за Адресою 5 на  підвищення матеріального 

забезпечення сім’ї за пропозиціями депутатів обласної ради: 

1. Прокопчик Валерії Юріївни – 10000 (десять тисяч) гривень 

2. Корфа Євгена Анатолійовича – 10000 (десять тисяч) гривень 

3. Москалика Івана Володимировича – 10000 (десять тисяч) гривень 
 

Всього: 30000 (тридцять тисяч) гривень. 
 

2. Виплату разової грошової допомоги проводити відповідно до чинного 

законодавства та умов надання зазначеної допомоги. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 
Голова обласної ради            Олександр БІЛЕНЬКИЙ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


