ПРОЄКТ
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(8 скликання)
РІШЕННЯ
________________________

№______________

Про виділення коштів із резервного
фонду бюджету Рівненської міської
територіальної громади на 2021 рік
гр. Храпаченку В. В. на лікування.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення громадянина
Храпаченка Володимира Вікторовича про надання матеріальної допомоги
на лікування, Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Храпаченку
Володимиру Вікторовичу безповоротну
матеріальну допомогу в розмірі 20 000 гривень з резервного фонду бюджету
на лікування.
2. Головним розпорядником коштів визначити Виконавчий комітет
Рівненської міської ради.
3. Виконавчому комітету Рівненської міської ради провести виплату
матеріальної допомоги гр. Храпаченку В. В. в розмірі 20 000 гривень
та
здійснити нарахування і утримання передбачених законодавством платежів з
резервного фонду бюджету на суму наданої допомоги.
4. Головному розпоряднику коштів надати Управлінню бюджету і
фінансів звіт про використання коштів з резервного фонду.
5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю
(П. Алексєвич), постійній комісії з питань охорони здоров’я, материнства і
дитинства та соціального захисту населення, захисту учасників бойових дій і
членів сімей загиблих героїв Небесної сотні та учасників бойових дій
(Ю. Осіпчук) і секретарю міської ради В. Шакирзяну, а організацію його
виконання – начальнику відділу бухгалтерського обліку Виконавчого
комітету Рівненської міської ради Л. Сивій.

Міський голова

О. Третяк

Дата візування
Секретар міської ради

В. Шакирзян

Начальник Управління
бюджету і фінансів

В. Шульга

Начальник Управління
охорони здоров’я

В. Іськів

Начальник відділу
бухгалтерського обліку

Л. Сива

Головний спеціаліст – юрист
організаційного відділу

Рекомендації постійних комісій:
Голова постійної комісії з питань
бюджету, фінансів та управління
комунальною власністю

П. Алексєвич

Голова постійної комісії з питань
охорони здоров’я, материнства і
дитинства та соціального захисту
населення, захисту учасників бойових
дій і членів сімей загиблих героїв
Небесної сотні та учасників бойових дій

Ю. Осіпчук

Готував:
Депутат міської ради

П.Алексєвич

Проєкт рішення оприлюднено на сайті Рівненської міської ради ______________

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Рівненської міської ради
"Про виділення коштів із резервного фонду бюджету Рівненської міської
територіальної громади на 2021 рік громадянину Храпаченку В. В. на
лікування."
Громадянин Храпаченко Володимир Вікторович звернувся із
письмовою заявою до міського голови О. Третяка щодо надання йому
матеріальної допомоги на лікування.
Храпаченко В. В., **** року народження, є батьком героя Небесної
сотні Олександра Храпаченка, потребує
хірургічного втручання **********.
Враховуючи захворювання Храпаченка В. В. та його складне
матеріальне становище, підготовлено проєкт рішення про виділення коштів у
розмірі 20 000 гривень з резервного фонду бюджету Рівненської міської ради
на 2021 рік громадянину Храпаченку В. В.

Голова постійної комісії

П. Алексєвич

