
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 42 

від 06 травня 2016 року  

м. Заставна  

 

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

 

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Требиша Івана Петровича, 

вул.Ужгородська, 16; Клима Миколи Васильовича, вул.Полтавська, 30 А; 

Миронів Галини Іванівни, вул.Л.Українки, 11; Кучерявої Вікторії Дмитрівни, 

вул.Надрічна, 2; Столярчук Тетяни Іванівни, вул.Буковинська, 10; Дуп’яка 

Івана Миколайовича, вул.Незалежності, 7; Артем’євої Ірини Михайлівни, 

вул.Шевченка, 4/16; Цуркан Марії Іванівни, І провул.Шевченка, 1; Лункаша 

Василя Васильовича, вул.Чорновола, 2/9; Малинник Наталії Дмитрівни, 

вул.Українська, 27; Малинника Василя Васильовича, вул.Українська, 27, про 

надання матеріальної допомоги, відповідно до Положення про порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, 

учасникам АТО, жителям міста Заставна, що опинилися в складних життєвих 

обставинах, затвердженим рішенням третьої позачергової сесії міської ради VII 

скликання № 63/3-2016 від 29 січня 2016 року, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради –   

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Надати додатково матеріальну допомогу в сумі 8000 (вісім тисяч) гривень 

наступним жителям міста Заставни:  

 

1. Требишу Івану Петровичу – учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській 

АЕС, останнім часом хворіє, недавно перебував на стаціонарному 

лікуванні – 500 грн. 

2. Климу Миколі Васильовичу – інваліду ІІ групи, пенсіонеру, останнім 

часом хворіє, недавно перебував на стаціонарному лікуванні – 1000 грн. 



3. Миронів Галині Іванівні – знаходиться у відпустці по догляду за дитиною 

до трьох років, на утриманні двоє малолітніх дітей, кошти потрібні для 

лікування сина – інваліда дитинства – 1000 грн. 

4. Кучерявій Вікторії Дмитрівні – одинокій пенсіонерці, останнім часом 

часто хворіє, кошти потрібні на лікування – 1000 грн.  

5. Столярчук Тетяні Іванівні – одинокій пенсіонерці, останнім часом часто 

хворіє, кошти потрібні на лікування – 1000 грн.  

6. Дуп’яку Івану Миколайовичу – інваліду ІІІ групи, потребує періодичного 

лікування, кошти потрібні для придбання ліків та товарів першої 

необхідності – 1000 грн. 

7. Малинник Наталії Дмитрівні – потерпілій в автомобільній аварії, кошти 

потрібні на лікування – 1000 грн. 

8. Малиннику Василю Васильовичу – потерпілому в автомобільній аварії, 

кошти потрібні на лікування – 1000 грн. 

9. Цуркан Марії Іванівні – на поховання чоловіка, Цуркана Іллі Васильовича, 

– 500 грн. 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги наступним громадянам: 

1. Артем’євій Ірині Михайлівні – оскільки середньомісячний дохід на члена 

домогосподарства, в якому проживає заявниця, за попередні шість місяців, що 

передують зверненню за матеріальною допомогою, перевищує прожитковий 

мінімум. 

2. Лункашу Василю Васильовичу – оскільки заявником не надано повного 

пакету документів. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-економічний 

відділ міської ради. 

. 


