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23.06.2022                                         м. Полтава                                           № 119 
 

 

 

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 десятої позачергової сесії обласної 

ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 374 «Про обласний 

бюджет Полтавської області  на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)», 

рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання 

від 29 грудня 2020 року № 58 «Про затвердження Програми розвитку місцевого 

самоврядування у Полтавській області на 2021 – 2023 роки» (зі змінами): 

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. Величко Ольги Володимирівни – 3000 (три тисячі) гривень 

2. Несена Валентина Володимировича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 
 

Всього: 8000 (вісім тисяч) гривень. 

 

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

депутатів обласної ради: 

1. Ждана Вячеслава Миколайовича – 3000 (три тисячі) гривень 

2. Кульчинського Миколи Георгійовича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 
 

Всього: 8000 (вісім тисяч) гривень. 

 

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

депутатів обласної ради:  

1. Барибіної Яніни Олександрівни – 3000 (три тисячі) гривень 

2. Бульбахи Сергія Володимировича – 3000 (три тисячі) гривень 

3. Сидоренка Івана Івановича – 3000 (три тисячі) гривень 
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4. Стасовського Василя Івановича – 2000 (дві тисячі) гривень 
 

Всього: 11000 (одинадцять тисяч) гривень 

 

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

депутатів обласної ради: 

1. Гришка Івана Івановича – 3000 (три тисячі) гривень 

2. Удовиченка Андрія Васильовича – 2000 (дві тисячі) гривень 
 

Всього: 5000 (п’ять 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 

 


