
УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 191   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. БАБИЧ А.В.,
жительки  вул. Сонячна 16, кв.3,  смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  БАБИЧ  Антоніни  Віталіївни,   жительки
вул. Сонячна 16, кв.3,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
та  матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  БАБИЧ  Антоніні
Віталіївні,  жительці вул. Сонячна 16, кв.3,  смт Срібне, Прилуцького району,
Чернігівської області в розмірі – 2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. БАБИЧ  Антоніні  Віталіївні  у  розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 192    
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. БАЙДИ Г.М.,
жителя  вул. Центральна 6, с.Поділ, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши заяву  БАЙДИ Геннадія  Михайловича  (учасника  бойових
дій),  жителя  вул.  Центральна  6,  с.Поділ,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області та матеріали, подані до виконкому про надання матеріальної допомоги,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
рамках виконання  Програми  соціальної підтримки учасників бойових дій та
членів їх сімей, що проживають на території Срібнянської селищної ради на
2021  -2026  роки,  затвердженої  рішенням  тридцять  шостої  сесії  сьомого
скликання Срібнянської селищної ради від 13 жовтня 2020 року, виконавчий
комітет селищної ради вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  БАЙДІ  Геннадію  Михайловичу,
жителю  вул. Центральна 6, с.Поділ, Прилуцького району, Чернігівської області
в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. БАЙДІ Геннадію Михайловичу у розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 193   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ГІДІНИ Т.М.,
жительки  вул. Шкільна 19, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ГІДІНИ  Тетяни  Микитівни,   жительки
вул. Шкільна 19,   смт Срібне,  Прилуцького району, Чернігівської  області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати матеріальну допомогу на лікування ГІДІНІ Тетяні Микитівні,
жительці  вул.  Шкільна  19,   смт  Срібне,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ГІДІНІ Тетяні Микитівні  у розмірах згідно
з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 194   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЖМАКИ М.С.,
жителя  вул. Перемоги 47, с.Олексинці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ЖМАКИ  Миколи  Степановича,   жителя
вул. Перемоги 47,  с.Олексинці, Прилуцького району, Чернігівської області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  ЖМАКИ  Миколи
Степановича,   жителю вул. Перемоги 47,  с.Олексинці, Прилуцького району,
Чернігівської області в розмірі – 2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ЖМАЦІ Миколі Степановичу  у розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 195   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. КУЛИК О.М.,
жительки  вул. Першотравнева 28,  смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  КУЛИК  Оксани  Михайлівни,   жительки
вул. Першотравнева 28,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
та  матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування сина – КУЛИКА Віталія Віталійовича, керуючись    ст. 34 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  у  рамках  виконання
Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,  затвердженої  рішенням  тридцять
шостої сесії сьомого скликання Срібнянської селищної ради від 13 жовтня 2020
року, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Надати матеріальну допомогу  КУЛИК Оксані Михайлівні,  жительці
вул. Першотравнева 28,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
на лікування сина – КУЛИКА Віталія Віталійовича в розмірі – 2000  (дві тисячі)
грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. КУЛИК  Оксані  Михайлівні  у  розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 196   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛАВРІНЕНКА М.Д.,
жителя  вул. Сонячна 34 а, смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ЛАВРІНЕНКА  Миколи  Даниловича,   жителя
вул. Сонячна 34 а,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  ЛАВРІНЕНКУ  Миколі
Даниловичу,   жителю вул.  Сонячна 34 а,   смт Срібне,  Прилуцького району,
Чернігівської області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ЛАВРІНЕНКУ  Миколі  Даниловичу   у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 197   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ЛОМАКИ Л.В.,
жительки  вул. Сонячна 16, кв.2,  смт Срібне, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ЛОМАКИ  Любов  Володимирівни,   жительки
вул. Сонячна 16, кв.2,  смт Срібне, Прилуцького району, Чернігівської області
та  матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  ЛОМАЦІ  Любов
Володимирівні,   жительці  вул.  Сонячна  16,  кв.2,   смт  Срібне,  Прилуцького
району, Чернігівської області в розмірі – 1000  (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової грошової допомоги гр. ЛОМАЦІ Любов Володимирівні у розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 198   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. СУЛИМА О.П.,
жителя  вул.  Остапа Вересая 1, с.Калюжинці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  СУЛИМА  Олександра  Павловича,   жителя
вул.  Остапа  Вересая  1,   с.Калюжинці,  Прилуцького  району,  Чернігівської
області та матеріали, подані до виконкому, про надання матеріальної допомоги
на лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  СУЛИМІ  Олександру
Павловичу,   жителю  вул.  Остапа  Вересая  1,   с.Калюжинці,  Прилуцького
району, Чернігівської області в розмірі – 2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. СУЛИМІ  Олександру  Павловичу   у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль   за   виконанням  цього    рішення   покласти   на
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 199   
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ТКАЛІЧА В.В.,
жителя  вул. Миру 3, с.Поділ, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши  заяву  ТКАЛІЧА  Вячеслава  Володимировича  (учасника
бойових дій), жителя вул. Миру 3, с.Поділ, Прилуцького району, Чернігівської
області та матеріали, подані до виконкому про надання матеріальної допомоги,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у
рамках виконання  Програми  соціальної підтримки учасників бойових дій та
членів їх сімей, що проживають на території Срібнянської селищної ради на
2021  -2026  роки,  затвердженої  рішенням  тридцять  шостої  сесії  сьомого
скликання Срібнянської селищної ради від 13 жовтня 2020 року, виконавчий
комітет селищної ради вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  жителю   вул.  Миру  3,  с.Поділ,
Прилуцького  району,  Чернігівської  області  ТКАЛІЧУ  Вячеславу
Володимировичу  в розмірі – 1000 (одна тисяча) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ТКАЛІЧУ Вячеславу  Володимировичу у
розмірах згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 200  
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ХРОПОСТА І.Ю.,
жителя  вул. Котляревського 45, смт Дігтярі, 
Прилуцького району, Чернігівської області

   Розглянувши  заяву  гр.  ХРОПОСТА  Івана  Юрійовича,   жителя
вул. Котляревського 45, смт Дігтярі, Прилуцького району, Чернігівської області
та  матеріали,  подані  до  виконкому,  про  зміну  адреси  земельної  ділянки  з
кадастровим  номером:  7425155400:01:001:0015,  відповідно  до  ст.  37  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
селищної ради вирішив:

1. Змінити   адресу  земельної  ділянки  з  кадастровим  номером:
7425155400:01:001:0015, яка  належала  на  праві  приватної  власності
ХРОПОСТУ  Юрію  Корнійовичу, з  вул.  Котляревського  55,   смт  Дігтярі,
Прилуцького  району,  Чернігівської  області  на  вул.  Котляревського  45,  смт
Дігтярі, Прилуцького району, Чернігівської області.

2. ХРОПОСТУ Івану Юрійовичу  привести у відповідність технічну та
правоустановчу документацію на об’єкт зазначений в п.1 даного рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО



УКРАЇНА
СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

13 серпня 2021 року                         № 201    
смт Срібне

Про розгляд заяви  гр. ШИПЕНКО Т.С.,
жительки  вул. І.Франка 1,  с.Савинці, 
Прилуцького району, Чернігівської області

Розглянувши  заяву  гр.  ШИПЕНКО  Тетяни  Сергіївни,   жительки
вул.  І.Франка  1,   с.Савинці,  Прилуцького  району,  Чернігівської  області та
матеріали,  подані  до  виконкому,  про  надання  матеріальної  допомоги  на
лікування, керуючись    ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»  у  рамках  виконання  Програми  «Турбота»  на  2021  -2026  роки,
затвердженої рішенням тридцять шостої сесії сьомого скликання Срібнянської
селищної  ради від  13 жовтня 2020 року,  виконавчий комітет  селищної  ради
вирішив:

1. Надати  матеріальну  допомогу  на  лікування  ШИПЕНКО  Тетяні
Сергіївні,   жительці  вул.  І.Франка  1,   с.Савинці,  Прилуцького  району,
Чернігівської області в розмірі – 2000  (дві тисячі) грн.

2. Відділу   бухгалтерського   обліку   та   звітності   провести   виплату
одноразової  грошової  допомоги  гр. ШИПЕНКО  Тетяні  Сергіївні  у  розмірах
згідно з п. 1  цього рішення.

3. Контроль  за   виконанням  цього   рішення  покласти  на  керуючого
справами (секретаря) виконавчого комітету Ірину ГЛЮЗО.

Селищний голова Олена ПАНЧЕНКО


