
 

Проект   

   

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  Двадцять четверта  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  20 березня  2019 року                                 №  

м. Помічна 

 
Про умови надання одноразової  
матеріальної допомоги на лікування  
мешканцям Помічнянської ОТГ       
 

 Враховуючи значну кількість звернень мешканців Помічнянської ОТГ 

щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування різних видів 

захворювань за рахунок коштів міського бюджету, з метою часткового 

задоволення потреб хворих на лікування в межах спланованих коштів в 

бюджеті на 2019 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада  в и р і ш и л а: 

 

           1. Надавати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 2 000                                 

(Дві тисячі гривень) за рахунок бюджету міської ради мешканцям 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади, які потребують 

дороговартісного (більше 20 000 (Двадцяти тисяч гривень)) та довготривалого 

(більше трьох років) лікування або/та хірургічного втручання. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, 

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування та з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту. 

 

 

 

Міський голова                        Антошик М.М. 
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