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Про затвердження розміру 
матеріальної допомоги сім’ям учасникам 
Революції гідності, учасникам бойових дій, 
які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися 
для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших 
громадян, які залучились та брали безпосередню 
участь у антитерористичній операції в районах її 
проведення (акція “Святий Миколай”)

У відповідності до ст. 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
рішення сесії Перегінської селищної ради від 17.12.2020 р. №40-2/20“ Про затвердження 
селищної програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників Революції 
гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі добровольчих 
формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної 
цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції в районах її проведення, чи у здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення” 
виконавчий комітет селищної ради:

ВИРІШИВ:
1. Матеріальну допомогу сім’ям учасникам Революції гідності, учасникам бойових дій, які 
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися для захисту 
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, та інших громадян, які 
залучились та брали безпосередню участь у антитерористичній операції в районах її 
проведення (акція “Святий Миколай”) відповідно до п. 3.1 переліку заходів, джерела та 
обсяги фінансування програми підтримки сімей загиблих, постраждалих учасників 
Революції гідності, учасників бойових дій, які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучилися і брали 
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, чи у 
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федераціїу Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх 
здійснення, затвердженої рішення селищної ради від 17 .12.2020 № 40-2/ 20 виплачувати 
в розмірі 1 тис. грн. з розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.
2. Контроль за виконанням покласти на заступника селищного голови .Глинку В.Л. та
постійну комісію з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров‘я та 
соціальної політики .Федорак О.І. і і > [ї

Селищний голова Ірина ЛЮКЛЯН


