
 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 10.12.2019             № 33 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Король О.О. 

 

Розглянувши заяву  гр. Король Оксани Олександрівни, жительки                          

с. Степаненкове про надання їй допомоги на лікування, відповідно до п.27 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 

Програми соціального захисту населення на території Миколаївської 

сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням дев'ятнадцятої 

сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 08.02.2018 року  

№ 14 зі змінами, враховуючи висновки комісії з питань охорони прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту 

населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту, сільська 

рада вирішила: 

 

1. Надати матеріальну допомогу гр. Король Оксані Олександрівні в 

розмірі 4 000,00 грн. (чотири тисяч гривень) на лікування. 

 

2. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги 

відповідно до чинного законодавства. 

 
 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 10.12.2019             № 34 

с. Миколаївка 

Про надання матеріальної 

допомоги Северин А.П 

 

Розглянувши заяву  гр. Северин Анатолія Павловича, жителя                          

с. Северинівка про надання йому допомоги на лікування, відповідно до п.27 

ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 5 

Програми соціального захисту населення на території Миколаївської 

сільської ради на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням дев'ятнадцятої 

сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 08.02.2018 року  

№ 14 зі змінами, враховуючи висновки комісії з питань охорони прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики, соціального захисту 

населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та спорту, сільська 

рада вирішила: 

 

3. Відмовити у наданні матеріальної допомоги гр. Северин Анатолію 

Павловичу тому, що Програма  соціального захисту населення на 

території Миколаївської сільської ради на 2018 – 2020 роки не 

передбачає відшкодування коштів на поточне періодичне лікування 

громадян. Одноразова грошова допомога надається при раптовій 

тяжкій та тривалій хворобі. 

 
 

 

Сільський голова        С.САМОТОЙ 
 

 

 


