
 

 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА   МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

15.03.2016                                                                                             № 25 

 

Про надання допомоги на харчування дітям 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки яких мобілізовані на військову службу, та батьки 

яких несуть службу за контрактом в зоні АТО                                                          

 

Керуючись статтями 34, 42 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, статтею 14 Закону України „Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей“, рішенням виконкому міської ради від 

26.11.2014 № 316 „Про комісію по наданню матеріальної цільової допомоги на 

харчування дітям 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 

розташованих на території Пирятинської міської ради, батьки яких мобілізовані 

на військову службу, та батьки яких несуть службу за контрактом в зоні АТО“, 

враховуючи протокол засідання комісії по наданню матеріальної цільової 

допомоги на харчування дітям 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, розташованих на території Пирятинської міської ради, батьки яких 

мобілізовані на військову службу та батьки яких несуть службу за контрактом в 

зоні АТО від 15.03.2016 № 1, з метою соціального захисту сімей 

військовослужбовців, які мобілізовані на військову службу та несуть службу за 

контрактом в зоні АТО, на підставі поданих документів: 

1. Виділити цільову грошову допомогу з бюджету міської ради на 

харчування дітей вищезазначеної категорії громадянам міста відповідно до 

списку, що додається. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради 

(Цюра І.О.) забезпечити перерахування коштів на особові рахунки зазначених 

вище громадян. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. 

           

 

 

                                                          

Міський голова          О.РЯБОКОНЬ   

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                      



  

                                                                                                     Додаток  

до розпорядження 

міського голови  

                                                                                                     від 15.03.2016 № 25 

 

Список осіб 

для виділення коштів на харчування дітям 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, батьки яких мобілізовані на військову службу, та батьки 

яких несуть службу за контрактом в зоні АТО 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

громадянина  

Розмір допомоги, грн. 

1 Білявська О.М. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

2 Березорудська О.О. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

3 Волошина І.В. 650,00 (шістсот п’ятьдесят) гривень; 

4 Вовченко Н.В. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

5 Гартвіг В.Г. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

6 Дудка Н.В. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

7 Дубина О.І. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

8 Дороніна О.Б. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

9 Довгенко С.М. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

10 Козіна Н.Б. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

11 Ляпунова В.Ф. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

12 Медведєва М.Г. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

13 Метленко Л.С. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

14 Мазько С.В. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

15 Нехаєва І.П. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

16 Піскурська І.І. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

17 Петько Г.Г. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

18 Патраш О.Ю. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

19 Середа Л.В. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

20 Тарасенко О.В. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

21 Теличко О.О. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

22 Чумак О.І. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

23 Шокодько О.В. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

24 Якимчук Н.В. 780,00 (сімсот вісімдесят) гривень; 

25 Яременко Л.М. 390,00 (триста дев’яносто) гривень; 

   ВСЬОГО                                                                     12480,00 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       Л.В.Кочур  

 


