
ПРОЕКТ 

                                                                                        
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Кириліній Олені Юріївні, 1999 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування дитини з       

    депутатського фонду в сумі 23 500 грн. (двадцять три тисячі п’ятсот грн.) з яких надали: 

 

   Безбатько О.О. в сумі 2000 грн. 

   Зибарєв В.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Чорний Д.Г. в сумі 3000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 1000 грн. 

   Теслюк І. М. в сумі 500 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 2000 грн. 

   Руденко С К. в сумі 3000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 1000 грн. 

   Болдирєв Р.А. в сумі 2000 грн. 

   Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

   Старосельський М.С. в сумі 1000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 2000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 
 



ПРОЕКТ 

                                                                                                                               
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Войніковій Ірині Миколаївні, 1966 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул.   матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

    фонду в сумі 23 500 грн. ( двадцять три тисячі п’ятсот грн.) з яких надали: 

 

   Чорний Д.Г. в сумі 3000 грн. 

   Манко Я.О. в сумі 3000 грн. 

   Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа С.А. в сумі 2500 грн. 

   Журба С.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 3000 грн. 

   Маласай В.М. в сумі 3000 грн. 
   

 

 
   В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

                                                                                                                                 
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Остроуху Олександру Володимировичу, 1990 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул.   матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

    фонду в сумі 16 000 грн. (шістнадцять  тисячі  грн.) з яких надали: 

 

 

 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

   Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 2000 грн. 

   Безбатько О.О. в сумі 2000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 3000 грн. 

   Старишко В.С. в сумі 3000 грн. 
 

 

 
   В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Цветову Івану Анатолійовичу, 1972 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

    фонду в сумі 46 500 грн. (сорок шість тисяч п’ятсот  грн.) з яких надали: 

 

 

   Зібарев В.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Болдирєв Р.А. в сумі 2000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 3000 грн. 

   Зелений О.М. в сумі 3000 грн. 

   Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

   Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 2000 грн. 

   Безбатько О.О. в сумі 2000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 3000 грн. 

   Старишко В.С. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа С.А.в сумі 2500 грн. 

   Свечкіна А.І. в сумі 2000 грн. 

   Журба С.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Чорний Д.Г. в сумі 3000 грн. 

   Манко Я.О. в сумі 3000 грн. 



ПРОЕКТ 

 

 
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Войчишиній Світлані Євгенівні, 1970 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

    фонду в сумі 11 000 грн. (одинадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 

 

    

   Болдирєв Р.А. в сумі 2000 грн. 

   Старишко В.С. в сумі 3000 грн. 

   Манко Я.О. в сумі 3000 грн. 

   Старишко В.В. в сумі 3000 грн. 

   

 

    

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 

 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати, Зимовець Володимир Іванович 1950 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

    фонду в сумі 12 000 грн. (дванадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 

 

   Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

   Чорний Д.Г. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Зібарев В.Ю. в сумі 3000 грн. 



ПРОЕКТ 

    

 

   

 

 

 

 

 
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 

 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати, Дробниці Тетяні Василівні, 1981 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування її сина з       



ПРОЕКТ 

    депутатського фонду в сумі 13 500 грн. (тринадцять тисяч п’ятсот грн.) з яких надали: 

 

   Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 1500 грн. 

   Манко Я.О. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Зібарев В.Ю. в сумі 3000 грн. 

    

 

   
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЕКТ 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

1.   Надати, Юшкову Сергію Федоровичу,1981 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.  матеріальну допомогу на лікування з  

      депутатського фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

2.   Надати Тарасенко Надії Олександрівні, 1979 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

      фонду: 

    Гажа А.К. в сумі 3000 грн. 

3.   Надати Чеберячко Віктору Івановичу, 1950 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

      фонду: 

    Гажа А.К. в сумі 3000 грн. 

4.   Надати Кіпріч Володимиру Івановичу, 1949 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.  матеріальну допомогу на лікування з депутатського        

      фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

5.   Надати Гришко Любові Михайлівні, 1953 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. 5   матеріальну допомогу на лікування з   

      депутатського фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн 

6.   Надати Свістельникову Петру Олексійовичу, 1947 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського     

      фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

7.   Надати Єрмаковій Валентині Володимирівні, 1938 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з     

      депутатського фонду: 



ПРОЕКТ 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

8. Надати Сухіну  Олександру Павловичу,1988 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування його сина з   

      депутатського фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

    Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

9. Надати Дмитренко Миколі Михайловичу, 1939 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування  з   

      депутатського фонду: 

    Болдирєв Р.А. в сумі 2000 грн. 

    Ганжа С.А. в сумі 2000 грн. 

10. Надати Товстик Олесі Анатоліївні, 1993 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Маласай В.М. в сумі 1000 грн. 

11. Надати Санжаровській Раїсі Сергіївні, 1950 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.   матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

12. Надати Барановій Лідії Іванівні, 1938 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.   матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Безбатько О.О. в сумі 3000 грн. 

    Дубина Є. М. в сумі 3000 грн. 

13. Надати Государевій Олені Юріївні, 1958 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.   матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Кроленко О.М. в сумі 2000 грн. 

14. Надати Копійка Ірині Володимирівні,1966 р.н.,  яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, 12 матеріальну допомогу на лікування з      

      депутатського фонду: 

    Руденко С.К. в сумі 2000 грн. 

15. Надати Михайленко Наталії  

пров. Шкільний , 2  матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Теслюк І.М. в сумі 3000 грн. 

16. Надати Євтуховій Антоніні Опанасівні, 1941 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Безбатько О.О. в сумі 2000 грн. 

17. Надати Недоріка Таїсії Дмитрівні, 1982 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул.  матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Старишко В.В. в сумі 1000 грн. 

18. Надати Чорному Олександру Григоровичу,1956 р.н., який мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, вул. матеріальну допомогу на лікування з      

      депутатського фонду: 

    Руденко С.К. в сумі 3000 грн. 

20. Надати Закладній Тетяні Іванівні, 1952 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Манко Я.О. в сумі 1500 грн. 



ПРОЕКТ 

21. Надати Бабенко Лідії Тимофіївні, 1955 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Манко Я.О. в сумі 1500 грн. 

22. Надати Кузьменко Галина Іванівна, 1926 р.н., яка мешкає за адресою: 

      м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування з депутатського  

      фонду: 

    Булах М.М. в сумі 2000 грн. 

23. Надати Голубничій Ніні Андріївні, 1940 р.н., яка мешкає за адресою: м. Підгородне,        

      матеріальну допомогу на лікування з депутатського фонду: 

    Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

    Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

24. Надати Добровольській Валентині Володимирівні, 1983 р.н., яка мешкає за адресою:            

      м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування з депутатського     

      фонду: 

    Ганжа С.А. в сумі 3000 грн 

    Бранзе І.В. в сумі 3000 грн. 

25. Надати Деменко Ніні Федорівні, 1949 р.н., яка мешкає за адресою: м. Підгородне,             

      матеріальну допомогу на лікування з депутатського фонду: 

    Ганжа С.А. в сумі 3000 грн. 

26. Надати Полуектовій Ірині Сергіївні, 1981 р.н., яка мешкає за адресою: м. Підгородне,             

матеріальну допомогу на лікування з депутатського фонду: 

    Руденко С.К. в сумі 2000 грн. 

27. Надати Хричіковій Надії Іванівні, 1955 р.н., яка мешкає за адресою: м. Підгородне,             

      -а  матеріальну допомогу на лікування з депутатського фонду: 

    Старишко В.В. в сумі 3000 грн. 

    Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

28. Надати Василенко Олені Сергіївні, 1977 р.н., яка мешкає за адресою: м. Підгородне,             

матеріальну допомогу на лікування сина з депутатського фонду: 

    Старишко В.В. в сумі 2000 грн. 

29. Надати Герасименко Валентині Григорівні, 1955 р.н., яка мешкає за адресою:                           

      м.Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з     

      депутатського фонду: 

    Чорного Д.Г. в сумі 3000 грн. 

30. Надати Хміль Людмилі Олександрівні, 1953 р.н., яка мешкає за адресою: 

м.Підгородне,  

матеріальну допомогу на лікування  з  депутатського фонду: 

     Ганжа А.К. в сумі 3000 грн.   

31. Надати Дальокіній Катерині Іванівні, 1957 р.н., яка мешкає за адресою:                           

      м.Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з     

      депутатського фонду: 

    Дубина Є.М. в сумі 1500 грн.   

32. Надати Водоп’ян Івану Оментійовичу, 1930 р.н., яка мешкає за адресою: м.Підгородне,     

      матеріальну допомогу на лікування  з депутатського фонду: 

    Дубина Є.М. в сумі 1500 грн.  

33. Надати Лапушняк Василина Василівна, 1934 р.н., яка мешкає за адресою: 

м.Підгородне,     

      матеріальну допомогу на лікування  з депутатського фонду: 

    Булах М.М. в сумі 1500 грн. 

34. Надати Савченко Олексій Олексійович, 1937 р.н., яка мешкає за адресою: 

м.Підгородне,     

      на  матеріальну допомогу на лікування  з депутатського фонду: 



ПРОЕКТ 

    Булах М.М. в сумі 1500 грн. 

 

  

 

           В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 

           Секретар міської ради                                                             Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               

                                                                                                                                     
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № ___ 

                             Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати, Буцяк Валентині Михайлівні, 1949 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне,   матеріальну допомогу на лікування з       

    депутатського фонду в сумі 3 000 грн. (три тисячі грн.) з яких надали: 

 

    

   Сотула С.І. в сумі 3000 грн. 

    

 

   



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЕКТ 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                             Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати, Жухевич Віктору Сергійовичу, 1959 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне,   матеріальну допомогу на лікування її сина з       

    депутатського фонду в сумі  5 000 грн. (п’ять тисяч  грн.) з яких надали: 

 

   Дубина Є.М. в сумі 1500 грн. 

   Болдирєв Р.А. в сумі 2000 грн. 

   Зібарев В.Ю. в сумі 1500 грн. 

    

 

   
    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 

 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради, керуючись ст.34 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію спеціаліста міської 

ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Мороз Любові Павлівні, 1962 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з депутатського      

    фонду в сумі 45 000 грн. ( сорок п’ять тисяч  грн.) з яких надали: 

 

   Зібарев В.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Поздняков С.В. в сумі 3000 грн. 

   Журба С. Ю. в сумі 3000 грн. 

   Чорний Д.Г. в сумі 3000 грн. 

   Старосельський М.С. в сумі 3000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 3000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

   Муха К.О.в сумі 3000 грн. 

   Булах М.М. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа С.А. в сумі 3000 грн. 

   Манко Я.М. в сумі 3000 грн. 

   Старишко В С. в сумі 2000 грн. 

   Свєчкіна А.І. в сумі 2000 грн. 

   Дубина Є. М. в сумі 2000 грн. 

   Безбатько О.О. в сумі 3000 грн. 

   Зелений О.М. в сумі 3000 грн. 

    



ПРОЕКТ 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

Відмова у зв’язку з ненаданням  медичної довідки про стан здоров’я . 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Костенко Тетяні Юхимівні, 1956 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 11 500 грн. (одинадц’ять  тисяч п’ятсот грн.) з яких надали: 

 

   Манко Я.О. в сумі 1000 грн. 

   Чорний Д.Г. в сумі 1000 грн. 

   Болдирєв Р.А. в сумі 1500 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 2000 грн. 

   Булах М.М. в сумі 1000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 2000 грн. 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 



ПРОЕКТ 

 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Ляшенко Юрій Вікторович, 1957 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 

   Манко Я.О. в сумі 3000 грн. 

   Муха К.О. в сумі 3000 грн. 

   Болдирєв Р.А. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 2000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

 



ПРОЕКТ 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Іващенко Тетяні Михайлівні , 1962 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 14 000 грн. (чотирнадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 



ПРОЕКТ 

   Ганжа С.А. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Журба С.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є.М. в сумі 2000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 



ПРОЕКТ 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Дегтярь Юрій Анатолійвич, 1970 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне,  матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 15 000 грн. (п’ятнадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 

   Зібарев В.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа А.К. в сумі 3000 грн. 

   Безбатько О.О. в сумі 3000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 3000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  



ПРОЕКТ 

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Сіренко Лариса Василівна, 1982 р.н., яка мешкає за адресою: 

    с. Перемога, матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 9 000 грн. (дев’ять тисяч грн.) з яких надали: 

 

   Старишко В.С. в сумі 3000 грн. 

   Сотула С.І. в сумі 3000 грн. 

   Старосельский М.С. в сумі 3000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 



ПРОЕКТ 

 Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Животовський Віктор Петрович, 1957 р.н., який мешкає за адресою: 

    м. Підгородне,   матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 17 000 грн. (сімнадцять тисяч грн.) з яких надали: 

 

   Безбатько О.О. в сумі 3000 грн. 

   Ганжа С.А. в сумі 3000 грн. 

   Зібарєв В.Ю. в сумі 3000 грн. 

   Коваль О.В. в сумі 3000 грн. 

   Дубина Є. М. в сумі 2000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРОЕКТ 

                                                                                         
 

                                                        УКРАЇНА                            

                                       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             ПІДГОРОДНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

                                      ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ 

                                                     РІШЕННЯ № __ 

                            Позачергове засідання виконавчого комітету 
Від 06 березня 2018 року 

Про надання матеріальної  

допомоги громадянам міста  

 

Відповідно до рішення Х сесії VII скликання від 09.09.2016 № 721 «Про надання  

адресної матеріальної допомоги депутатами Підгородненської міської ради окремим 

категоріям громадян міста за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті», 

беручи до уваги заяви депутатів міської ради та розглянувши пакет документів, 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши 

інформацію спеціаліста міської ради Матюнка І.З., виконком міської ради 

 

                                                          ВИРІШИВ: 

 
1. Надати Черевко Наталія Григорівна, 1977 р.н., яка мешкає за адресою: 

    м. Підгородне, матеріальну допомогу на лікування  з       

    депутатського фонду в сумі 9 000 грн. (дев’ять тисяч грн.) з яких надали: 

 

   Безбатько О.О. в сумі 2000 грн. 

   Маласай В.М. в сумі 2000 грн. 

   Теслюк І. М. в сумі 2000 грн. 

   Кроленко О.М. в сумі 3000 грн. 

 

 

 

 

    В.о. міського голови                                                                В.В.Батієнко 
 
 

    Секретар міської ради                                                                    Р.А.Болдирєв 

 

 

 

  
 


