
УКРАЇНА 

ВИСОЧАНСЬКА   СЕЛИЩНА   РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                      

                                                          РІШЕННЯ 

 

від   27  січня 2022 року                  смт Високий                             №   33 

 

Про надання одноразової грошової допомоги  
мешканцям Височанської  селищної ради 

 

      Розглянувши заяви та додані документи мешканців Височанської 
селищної ради Харківського району Харківської області щодо надання 
одноразової грошової допомоги громадянам у зв'язку з потребою, що 
виникла внаслідок певних обставин, які немає можливості самостійно 
подолати, відповідно до Положення про порядок надання одноразової 
грошової допомоги мешканцям Височанської селищної ради за рахунок 
місцевого бюджету на 2021-2023 роки, затвердженого рішенням IV сесії VIII 
скликання Височанської селищної ради Харківського району Харківської 
області від 16 лютого 2021 року, керуючись ст.10 Закону України «Про 
адміністративні послуги», ст. ст. 5, 9, 14 Закону України "Про соціальні 
послуги", ст.ст. 28, 34, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Височанської селищної ради 

 

                                                           ВИРІШИВ: 

 

1. Надати одноразову грошову допомогу на ліквідацію наслідків 
стихійного лиха: 

- гр. ХХХ, яка зареєстрована та мешкає за адресою: смт Покотилівка, 
ХХХ, на ліквідацію наслідків пожежі у розмірі 10000 грн.. (з виплатою 
на картку довіреної особи ХХХ).  
Підстава: заява гр. ХХХ та пакет підтверджуючих документів. 

- гр. ХХХ, ХХХ р.н., який мешкає за адресою: смт Покотилівка, ХХХ, на 
ліквідацію наслідків пожежі у розмірі 10000 грн.. 
Підстава: заява гр. ХХХ та пакет підтверджуючих документів. 

- гр. ХХХ, ХХХ р.н., який зареєстрований та мешкає за адресою: смт 
Покотилівка, ХХХ, на ліквідацію наслідків пожежі у розмірі 10000 грн. 
(з виплатою на картку довіреної особи ХХХ). 
Підстава: заява гр. ХХХ та пакет підтверджуючих документів. 

 

2. На  підставі  пункту 1 даного рішення, відділу  бухгалтерського  обліку  



та звітності Височанської селищної ради виділити кошти по коду програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів КПК ВКМБ 
0117691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених 
Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами», КЕКВ 2730 «Інші виплати 
населенню» в сумі 30000,00 грн., для надання одноразової грошової 
допомоги вищевказаним заявникам. 

3. Контроль   за   виконанням   даного   рішення  покласти  на  заступника  
селищного голови з питань бюджету і фінансів Яну ІЩЕНКО.  

 

 

 

Селищний голова            оригінал підписано                 Олександр МОРОЗ 


