
 
УКРАЇНА 

СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Сімнадцята сесія восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

28 червня 2022 року                         м. Сновськ                                      № 6 -17/VIІI 

 

Про внесення змін до Програми  

надання одноразової матеріальної  

допомоги мешканцям Сновської громади  

на 2019-2022  роки 
 

З метою забезпечення та створення сприятливих умов в системі соціального 

захисту населення, для забезпечення матеріальної підтримки соціально-

вразливих категорій населення; у зв’язку із кадровими змінами по міській раді; 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; за рекомендацією постійної комісії міської ради з питань законності, 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту населення, молоді 

спорту, депутатської діяльності та етики  

міська рада вирішила: 

 

1. Внести змін до Програми надання одноразової матеріальної допомоги 

мешканцям Сновської громади на 2019-2022  роки, затвердженої рішенням 

30 сесії 7 скликання від 21 грудня 2018 р. № 11-30/VІІ (зі змінами), а саме: 

викласти додаток 2 до Програми в новій редакції (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету В.Карпенка та на постійну комісію міської 

ради з питань законності, освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, молоді спорту, депутатської діяльності та етики  (голова  

І.Батюк). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                  Олександр  МЕДВЕДЬОВ 
 

 

 

 



                     Додаток 2  
До Програми надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям 

Сновської громади на 2019-2022  роки 

 
              ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішення  Сновської міської ради 

            (30 сесія 7 скликання) 

     від 21 грудня 2018 р. № 11-30/VІІ 

(в редакції  від 28 червня 2022 р. № 6-17/VІІІ) 

 

 

СКЛАД  

комісії з попереднього розгляду заяв  

на призначення одноразової матеріальної допомоги 

 

 

Голова комісії:  
КАРПЕНКО Володимир Миколайович – керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради. 

 

Заступник голови комісії:  

ЄФИМЕНКО Марія В´ячеславівна - завідувач сектору з питань праці та 

надзвичайних ситуацій міської ради. 

 

Секретар комісії:    
ОРДА Світлана Сергіївна – головний спеціаліст загального відділу міської 

ради. 

 

Члени комісії: 

1. ШАРПАН Олена Іванівна - член виконавчого комітету, генеральний 

директор Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр 

первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського 

району Чернігівської області; 

2. ГОРИЧЕНКО Олеся Олександрівна - начальник відділу реалізації 

державної соціальної підтримки № 2 Управління  соціального захисту 

населення Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської 

області; 

3. БІЛІЧЕНКО Алла Володимирівна – завідувач сектору соціального 

захисту міської ради. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                  Володимир КАРПЕНКО 


