
Проект 

 

   

 

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 мешканці  м. Помічна  
Шумовій О.А. на лікування 
 

 Розглянувши заяву Шумової О.А., проживаючої в м. Помічна  по                        

вул. Перемоги, 94 кв 13, щодо надання одноразової матеріальної допомоги на 

лікування онкологічної хвороби,   яка хворіє з 2013 року і має ІІ групу 

інвалідності (загальне захворювання), 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 

мешканці м. Помічна Шумовій Олені Анатоліївні, 19.05.1971 року 

народження, на лікування онкологічної хвороби, за рахунок бюджету міської 

ради. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, 

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування. 

 

 

 

Міський голова        Антошик М.М. 
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