
 
 

  
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

від 17 лютого  2021 р.                          Баштанка                                       № 49 -р 

 

Про  надання  особі 1, особі 2, особі 3, 

особі 4, особі 5  матеріальної допомоги 
на лікування, особі 6 матеріальної 
допомоги на подолання наслідків 
пожежі  
 

          Згідно з пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання міської Комплексної 
програми соціального захисту населення «Турбота» на період до 2021 року, 
затвердженої рішенням  міської  ради  від  27 лютого  2017 року  №2 із змінами, 

особистих  заяв особи 1, особи 2, особи 3, особи 4, особи 5, особи 6  та інших 
документів, протоколу засідання  комісії щодо розгляду заяв громадян про 
надання допомоги на поховання та заяв про надання одноразової адресної 
матеріальної допомоги від  16 лютого   2021 року №3,  з о б о в’я з у ю: 

 

 1. Надати  особі 1 матеріальну допомогу на лікування у розмірі 1000 (одна 
тисяча) гривень, виплативши кошти із загального фонду міського бюджету по 
КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення». 

 

 2. Надати  особі 2 матеріальну допомогу на лікування доньки, ***** у 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, виплативши кошти із загального фонду 
міського бюджету по КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення». 

 



 3. Надати  особі 3 матеріальну допомогу на лікування, як особі з 
інвалідністю 1 групи у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, виплативши кошти із 
загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

 4. Надати  особі 4 матеріальну допомогу на лікування, як особі з 
інвалідністю 1 групи у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, виплативши кошти із 
загального фонду міського бюджету по КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у 
сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

 5. Надати  особі 5  матеріальну допомогу на лікування у розмірі 1000 

(одна тисяча) гривень, виплативши кошти із загального фонду міського 
бюджету по КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення». 

 

 6. Надати  особі 6  матеріальну допомогу на подолання наслідків пожежі у 
розмірі 1000 (одна тисяча) гривень, виплативши кошти із загального фонду 
міського бюджету по КПКВКМБ 0113242  «Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення». 

 

   7. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради 
забезпечити виплату заявникам виділених коштів. 
 

 

 

Міський голова                                                       Олександр БЕРЕГОВИЙ 


