
ВОРО
 ВІННИЦЬК

17 лютого 2022 року         

 

Про затвердження та 
надання одноразової мат
селищної територіально
 

Керуючись статтею 

«Про місцеве самовряду

статті 30 Закону України

статтю 3 Конституції Укр

 

1. Затвердити «Положе

для мешканців В

(Додаток 1). 
2. Вважати таким, що

20.12.2019року «Пр

депутата селищної ра

3. Керівнику Центру п

селищної ради,  зді

громадян на отриман

до Положення. 
4. Начальнику відділу 

Вороновицької сели

одноразової матеріал

Положення.  

5. Контроль за викона

питань молодіжної 

охорони здоров’я та 

 
 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛО

 
ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ИЦЬКИЙ РАЙОН ВІННИЦЬКА ОБЛА

23 СЕСІЯ VIII CКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ  

у                     смт Вороновиця                     

я та викладення у новій редакції 
ої матеріальної допомоги для мешканц

альної громади» 

ттею 42, частиною 1 статті 59, статтею 7

врядування в Україні», у відповідності 

країни «Про статус депутатів місцевих 

ії України, селищна рада 
 

ВИРІШИЛА : 

оложення про надання одноразової мате

ів Вороновицької селищної територ

, що втратило чинність рішення 43сес

 «Про Положення про порядок вик

ної ради».  
тру по наданню адміністративних посл

,  здійснювати прийом та реєстрацію 

римання одноразової матеріальної допомо

дділу охорони здоров’я та соціального 

 селищної ради, здійснювати облік та с

теріальної допомоги мешканцям громади

иконанням даного покласти на постійно

іжної політики, соціального захисту н

’я та забезпечення законності та правопор

ГОЛОВА                                    Олександр

АДА 
ОБЛАСТЬ 

ПРОЕКТ 
                        №  

кції «Положення про 
канців Вороновицької 

тею 74  Закону України 

ості до пунктів 2, 3, 6  

евих рад», враховуючи 

ї матеріальної допомоги 

риторіальної громади»   

43сесії 8скликання від 

 використання коштів 

 послуг Вороновицької 

ацію пакету документів 

опомоги у відповідності 

ного захисту населення 

к та своєчасну виплату 

омади у відповідності до 

стійно діючу комісію з 

сту населення, освіти, 

авопорядку. 

сандр КОВІНЬКО 

 
 
 
 
 



 
 

ПОГОДЖЕНО 

 

Секретар ради (рішення ради)                   __________                Ірина НАГАЄВСЬКА   

1 лютого 2022р. 

 

Заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів  

(рішення ради, виконкому)                            __________                Тетяна ЛІЩУК  

1 лютого 2022р. 

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт 

Загального відділу  (розпорядження,  

рішення відповідно до функціональних  

обов’язків)                                                            __________               Руслан ЗОЗУЛЯ  

1 лютого 2022р. 


