
            

                                                                                                 
УКРАЇНА 

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Запорізького району  Запорізької області 

шістнадцята сесія восьмого скликання 

                                                          

                                                          Рішення №  6 

23 грудня 2021р. 

смт. Кушугум 

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету Кушугумської селищної 

ради  з  фінансових  питань,  прийнятих  в  період  з  01.12.2021р.  по 

23.12.2021р. 

 

        Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 у зв’язку з виробничою необхідністю, 

         

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИРІШИЛА: 

   1.Затвердити  рішення виконавчого комітету  Кушугумської селищної ради 

з фінансових питань прийнятих в період з 01.12.2021р. по 23.12.2021р., а 

саме: : 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 318 « Про надання 

коштів на відшкодування  компенсаційних виплат непрацюючим 

працездатним особам, які доглядають за інвалідами мешканцями 

Кушугумської територіальної громади» 

-рішення виконавчого комітету від 09.12..2021р. № 319 « Про надання 

відшкодування вартості проїзду хворим з нирковою недостатністю 

мешканцям Кушугумської громади»»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р.. № 320 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Палій Олені Олександрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 321 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Корякіній Юлії Петрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 322 «Про надання  

матеріальної допомоги гр. Губкіній Наталії Семенівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р.№ 323 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Богацькій Наталії Миколаївні »; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 324 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Мірошниченко Любові Миколаївні» 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 325 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Залинській Наталії Володимирівні»; 



 
 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р.№ 326 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Міщенко Олені Іванівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 327 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Острогляд Оксані Олександрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 328 «Про  надання 

матеріальної допомоги гр.Жигальцовій Любові Євгенівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 329 «Про  надання 

матеріальної допомоги гр.Рудченко Альоні Геннадіївні» 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 330 «Про надання 

матеріальної допомоги гр. Шишкіній Юлії Анатоліївні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 331 «Про надання  

допомоги на поховання гр. Колесниковій Наталії Валентинівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 332 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Леоновій Катерині Олександрівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 333 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Загвоздіній Інні Вікторівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 09.12.2021р. № 334 «Про надання 

матеріальної допомоги гр.Гайворонській Аліні Ігорівні»; 

-рішення виконавчого комітету від 20.12.2021р. № 334 « Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

-рішення виконавчого комітету від 20.12.2021р. № 336 « Про внесення змін 

до бюджетних призначень»; 

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

Селищний голова      В.С. Сосуновський 

 

 

  


