
 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

02.11.2022                                         м. Полтава                                           № 259 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Про надання разової грошової допомоги 
 

 

Відповідно до частини 7 статті 55 та частини 6 статті 56 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), 

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 чотирнадцятої позачергової 

сесії обласної ради восьмого скликання від 26 липня 2022 року № 432 «Про 

внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області  

на 2022 рік 16100000000 (код бюджету)» : 

1. Надати грошову допомогу: 
 

1.1. Особі 1, яка проживає за Адресою 1 на лікування за пропозиціями 

депутатів обласної ради: 

1. Бондаря Миколи Митрофановича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

2. Воротинцева Василя Альбертовича – 3000 (три тисячі) гривень 

3. Ждана Вячеслава Миколайовича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

4. Капленка Валерія Ілліча – 2000 (дві тисячі) гривень 

5. Руденка Олександра Івановича – 7000 (сім тисяч) гривень 

6. Руроєвої Лілії Олександрівни – 3000 (три тисячі) гривень 

7. Стройного Руслана Вікторовича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 

8. Устименко Юлії Сергіївни – 3000 (три тисячі) гривень 

9. Юрченко Тетяни Олегівни – 2000 (дві тисячі) гривень 
 

 

Всього: 35000 (тридцять п’ять тисяч) гривень. 
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1.2. Особі 2, яка проживає за Адресою 2 на лікування доньки за 

пропозиціями депутатів обласної ради: 

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

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

3. Жука Сергія Миколайовича – 2000 (дві тисячі) гривень 

4. Прокопчик Валерії Юріївни – 1000 (одна тисяча) гривень 

5. Удовиченка Андрія Вікторовича – 5000 (п’ять тисяч) гривень 
 

Всього: 16000 (шістнадцять тисяч) гривень. 
 

1.3. Особі 3, яка проживає за Адресою 3 на підвищення матеріального 

забезпечення сім’ї   за пропозиціями депутатів обласної ради: 

1. Величко Ольги Володимирівни – 13000 (тринадцять тисяч) 

гривень 

2. Несена Валентина Володимировича – 10000 (десять тисяч) гривень 

3. Прокопчик Валерії Юріївни – 5000 (п’ять тисяч) гривень 
 

Всього: 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень. 
 

 

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

депутатів обласної ради: 

1. Гришка Івана Івановича – 10000 (десять тисяч) гривень 

2. Жука Сергія Миколайовича – 2000 (дві тисячі) гривень 

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

 

Всього: 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень. 
 

2. Виплату разової грошової допомоги проводити відповідно до чинного 

законодавства та умов надання зазначеної допомоги. 
 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за головою 

обласної ради. 

 

 

 

Виконувач обов’язків голови  

обласної ради, перший заступник  

голови обласної ради      Олександр  ЛЕМЕШКО  

 


