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УКРАЇНА
Черняхівська районна рада
Рішення

Тридцять четверта сесія                                                                     VІ скликання
від 25 вересня 2015 року

Про виділення коштів з районного
бюджету на матеріальну допомогу 

Відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, розглянувши заяви громадян та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району, районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Для ліквідації наслідків пожежі, яка виникла у господарствах громадян, що завдала їм матеріальних збитків, виділити фінансову (нецільову благодійну) допомогу в сумі 3 500 грн., у тому числі: Нетрибійчук М.М.,                с.Вишневе – 1000 грн., Несенюку В.О., с. Рудня – 1500 грн., Янішевській В.С., cмт. Черняхів – 1000 грн.            
2.  Виділити одноразову фінансову (нецільову благодійну) допомогу громадянам, які потрапили у  складне матеріальне становище у сумі                 6 700 грн., у тому числі:  
Колесник М.С., с.Свидя – 300 грн., Іваницькій О.В., смт Черняхів –      300 грн., Єфімчуку Ю.В., с.Зороків – 300 грн., Пригодській В.І., смт Черняхів– 300 грн., Мельник Л.М. м.Житомир (проживає смт Черняхів) – 300 грн.,  Артемчуку Р.В., смт Черняхів – 300 грн., Шахову М.О., с.Забріддя – 300 грн., Нікитенко О.О., смт Черняхів – 300 грн., Воронцовій І.В., смт Черняхів –      300 грн., Колядич Г.А., с.Дівочки – 300 грн., Оникійчуку І.К., смт Головине  – 300 грн., Корован Т.А., смт Черняхів – 300 грн.,  Савицькому П.І., с.Видибор – 300 грн. , Сахненку В.М., смт Черняхів – 300 грн., Поліщуку П.П.,                   смт. Черняхів – 300 грн. , Огороднік Т.В., смт.Черняхів – 300 грн.,     Литвинчук А.Г., с.Андріївка – 300 грн., Козакевич З.І., смт.Черняхів – 1000 грн., Калетинець Є.І., с.Троковичі – 300 грн., Вакулюк Г.П., с.Новосілка – 300 грн..
3. Головним розпорядником коштів визначити районну державну адміністрацію.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку району.

Голова ради                                                                                    В.Р.Троценко

