
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
КРИВОРІЗЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

смт Софіївка                   № 171                   26 листопада 2021року 

Про надання матеріальної допомоги жителям громади 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальні послуги», на виконання заходів  Програми соціального захисту населення 
Софіївської громади на 2021-2023 роки, заходів Комплексної програми соціальної 
підтримки учасників бойових дій, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та членів їх 
сімей – мешканців Софіївської громади на 2019–2021 роки, на підставі рішення  
комісії з питань надання допомоги незахищеним верствам населення та особам, які 
опинилися у складних життєвих обставинах від 18.11.2021 2021 року  виконавчий 
комітет селищної ради вирішив: 

1. Затвердити протокол комісії з питань надання допомоги незахищеним 
верствам населення та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах від  
18 листопада 2021 року. 

2. Надати допомогу на лікування жительці громади – ***, 23.09.19** р.н., яка 
мешкає в с. ***, вул. ***, * в сумі 3000 (три тисячі) грн. 

3. Надати матеріальну допомогу на лікування учасникам бойових дій в 
Афганістані 

Климову Володимиру Євгенійовичу – 4000 (чотири тисячі) грн. 
Гуржію Олександру Степановичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Діхтяр Сергію Володимировичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Терещенку Анатолію Івановичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Донченку Віктору Володимировичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Табацькому Олександру Володимировичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Соколовському Миколі Антоновичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Головку Анатолію Яковичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Конобасу Сергію Петровичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 
Позняку Валерію Володимировичу– 4000 (чотири тисячі) грн. 



4. Надати матеріальну допомогу на лікування учасникам ліквідації 
наслідків від аварії на ЧАЕС: 

Погорілому Євгенію Олександровичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Головку Володимиру Івановичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Зайку Сергію Миколайовичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Пойді Василю Васильовичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Осипову Сергію Володимировичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Яловому Миколі Миколайовичу- 4000 (чотири тисячі) грн. 
Кобякову Володимиру Івановичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Захаруку Василю Івановичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
Полікарпову Олександру Миколайовичу- 4000 (чотири тисячі) грн. 
Нікуліну Василю Семеновичу - 4000 (чотири тисячі) грн. 
 

5. Фінансово-економічному відділу виконавчого комітету селищної ради  
здійснити перерахування коштів на  розрахункові рахунки заявників. 

 

6. Координацію роботи щодо виконання цього  рішення покласти на  
начальника відділу розвитку соціальної сфери виконавчого комітету Софіївської 
селищної ради Качан І.М. 
 

7. Контроль – залишаю за собою. 

 

       Виконуюча обов’язки 

       селищного голови                                                     Людмила НАЗАРЕНКО 

   

 

 

 

 

 


