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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  Тридцять друга  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від ________ 2019 року                                                             №   

м. Помічна 

 
Про  надання  одноразової матеріальної   
допомоги мешканцю  м. Помічна  
Бондаренку А.О. на лікування 
 

 Розглянувши заяву учасника антитерористичної операції                                      

Бондаренка А.О., проживаючого в м. Помічна  по вул. Елеваторська, 18, щодо 

надання одноразової матеріальної допомоги на лікування та проведення 

оперативного втручання, яке передбачає довготривале та дороговартісне 

лікування,  враховуючи рішення двадцять четвертої сесії Помічнянської 

міської ради 8-го скликання від 20.03.2019 року № 551 «Про умови надання 

одноразової матеріальної допомоги на лікування мешканцям Помічнянської 

ОТГ» та протокол засідання комісії по наданню одноразової грошової 

допомоги на лікування учасникам АТО, ООС – мешканцям Помічнянської 

громади від 08.10.2019 року,   керуючись статтею 26 Закону України «Про 

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

 

           І. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 

________________ гривень  Бондаренку Андрію Олеговичу учаснику АТО - 

мешканцю м. Помічна на лікування  за рахунок бюджету міської ради. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту та з питань 

бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного 

обслуговування та громадського харчування. 

 

 

 

Міський голова              Антошик М.М. 
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