
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 27.02.2020                                                                      № 25
с. Миколаївка
Про надання одноразової 
матеріальної допомоги 
учасникам бойових дій 
на території інших держав

З нагоди відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території 
інших держав, згідно 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), відповідно до п.27 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійної
комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики, 
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров‘я, культури, молоді та 
спорту, сільська рада вирішила:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу особам - учасникам бойових 
дій на території інших держав з нагоди відзначення Дня вшанування 
учасників бойових дій інших держав у розмірі 1000,00 (одна тисяча) 
грн. кожному згідно додатку 1 (додається).

2. Начальнику загального відділу надати до відділу бухгалтерського обліку 
та звітності сільської ради сформовані пакети документів осіб учасників 
бойових дій на території інших держав зареєстрованих на території 
об‘єднаної громади.

3. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги 
відповідно до чинного законодавства.

4. Дане рішення виконати до 31 березня 2020 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток 1

Список

учасників бойових дій  на території інших держав Миколаївської сільської ради
Сумського району 

№
п/п

П.І.П. Дата
народження

Адреса місця
реєстрації

Примітка

1. Пашкуров Павло 
Петрович

14.09.1963 с.Гриценкове 
вул.Миру,50

АА 
№ 154244

2. Федосенко Леонід 
Анатолійович

21.03.1951 с.Северинівка 
вул.Гагаріна ,32

ЮА
№ 020129

3. Варуха Віталій 
Володимирович

08.07.1964 с.Мар’ївка 
вул.Першотравнева,27

ЮА
№ 021098

4. Гаркавенко 
Володимир 
Васильович

10.04.1964 с.Северинівка
вул.Гагаріна,20

АБ 
№ 364518

5. Полятикін Олексій 
Михайлович

30.03.1966 с.Мар'ївка 
вул.Першотравнева,28

АА 
№ 454613

6. Лучанінов Микола 
Тимофійович

18.01.1955 с.Мар’ївка 
вул.Першотравнева,60

АБ 
№ 554985

7. Федосенко Олександр 
Леонідович

06.01.1976 с.Северинівка 
вул.Шевченка ,25 /3

АА
№ 304684

8. Пархоменко Леонід 
Миколайович

08.04.1936 с.Миколаївка 
вул. Шевченка,43

АА 
№ 451209

9. Мірошниченко 
Володимир 
Володимирович

28.03.1958 с.Полстольне 
вул.Центральна,44

АБ
№ 262903

10. Гонтар Петро 
Васильович

15.06.1965 с.Полстольне 
вул.Центральна,60

ЮА
№ 019467

вик. А.Лещенко

Секретар ради Вікторія Непийвода
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