
 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від  15 вересня 2022 р.                           Баштанка                            №  146 - р 

 

 

Про виділення коштів на надання 
одноразової матеріальної допомоги 
сім’ям   військовослужбовців Збройних 
Сил України,  які загинули  при виконанні 
службових обов’язків по захисту безпеки 
населення, інтересів держави  внаслідок 
військової агресії Російської Федерації 
проти України 

          Згідно з  пунктами 13, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  рішення  міської ради від 23грудня 2021 
року №15 «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2022 
рік» , рішення виконавчого комітету Баштанської міської ради від 13 червня 
2022 року №64 «Про внесення змін до міської  Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2025 року, 
затвердженої рішенням міської ради від 07 жовтня 2021 року №3,комісії 
щодо розгляду заяв громадян про надання допомоги на поховання та заяв про 
надання одноразової адресної матеріальної допомоги від   15 вересня 2022 
року №7  з о б о в’я з у ю: 

1.Виділити кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч)  гривен для виплати 
одноразової матеріальної допомоги  сім’ям військовослужбовців Збройних 
Сил України Цимбалюка Олександра Костянтиновича, Пальчевського 
Віталія Вікторовича, Марусенка Миколи Федоровича, які загинули  при 
виконанні службових обов’язків по захисту безпеки населення, інтересів 
держави  внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. 

2.Одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців 
Збройних Сил України Цимбалюка Олександра Костянтиновича, 



Пальчевського Віталія Вікторовича, Марусенка Миколи Федоровича  

виплатити : 

           - Титенко Тетяні Миколаївні – матері загиблого Цимбалюка 
Олександра Костянтиновича в розмірі 10 000 (десять тисяч)  гривен; 

        - Липінській Галині Володимирівні -  матері загиблого Пальчевського 
Віталія Вікторовича  в розмірі 10 000 (десять  тисяч)  гривен; 

       -  Марусенко Галині Павлівні – матері загиблого Марусенка Миколи 
Федоровича в розмірі 10 000( десять тисяч) гривен. 

 

3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Баштанської міської ради     
забезпечити виплату виділених коштів із місцевого бюджету по КПКВК 
0113191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці » на 
загальну суму 30 000 ( тридцять тисяч ) гривен. 
 

 

 

 

    

Секретар міської ради                                           Інна  ГОМЕРСЬКА 


