
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 103 

від 30 серпня 2016 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Михайлюка Івана Івановича, 

вул.Дорошенка, 13; Яворської Марії Іванівни, вул.Незалежності, 9; Чайки 

Михайла Дмитровича, вул.Шеленка, 16; Лисюка Василя Степановича, вул.28 

Червня, 9; Максимович Антоніни Дмитрівни, вул.Чорновола, 16/13; Вдовіна 

Віктора Олександровича, вул.Чорновола, 7/1; Д’ячука Миколи Васильовича, 

вул.Ювілейна, 22, 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, затвердженого 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 6800 (шість тисяч 

вісімсот) гривень наступним жителям міста Заставни:  

1. Михайлюку Івану Івановичу – одинокому, не працює, кошти 

потрібні для придбання товарів першої необхідності та оплати 

комунальних послуг  – 500 грн. 

2. Яворській Марії Іванівні – учасниці Великої Вітчизняної війни, 

одинокій, пенсіонерці, проживає в складних матеріальних умовах, кошти 

потрібні для придбання товарів першої необхідності – 1000 грн. 

3. Максимович Антоніні Дмитрівні – пенсіонерці, на лікування сина, 

Максимовича Олександра Петровича, який знаходиться на стаціонарному 



лікуванні в Чернівецькому обласному клінічному кардіологічному 

диспансері, – 1000 грн. 

4. Вдовіну Віктору Олександровичу – учаснику бойових дій в зоні 

АТО в с.Піски Донецької області, кошти необхідні на придбання товарів 

першої необхідності – 3800 грн. 

5. Д’ячуку Миколі Васильовичу – на поховання дочки, Д’ячук Соломії 

Миколаївни, – 500 грн. 

 

2. Оскільки середньомісячний дохід на члена домогосподарства, в якому 

проживає заявник, за попередні шість місяців, що передують зверненню за 

матеріальною допомогою, перевищує прожитковий мінімум, відмовити у 

наданні матеріальної допомоги наступним громадянам: 

1. Чайці Михайлу Дмитровичу; 

2. Лисюку Василю Степановичу. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

  

 


