
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 162 

від 15 грудня 2016 року  

м. Заставна  

 

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

 

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Колісник Людмили Іванівни, 

вул.Незалежності, 17; Єлащук Надії Миколаївни, вул.Молдавська, 45 Б; 

Усатого Валентина Васильовича, вул.Рязанська, 3/4; Охрем Галини Онуфріївни, 

вул.Бажанського, 48; Козакова Дмитра Володимировича, вул.Н.Яремчука, 11; 

Кузіковської Юлії Миколаївни, вул.Павлюка, 34; Канюки Марії Михайлівни, 

вул.Рязанська, 1/13; Турецької Ганни Василівни, вул.Севастопольська, 22 А; 

Стадник Лілії Олександрівни, вул.Молдавська, 50, 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 11700 (одинадцять 

тисяч сімсот) гривень наступним жителям міста Заставни:  

1. Колісник Людмилі Іванівні – як матері учасника бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції на території Донецької та 

Луганської областей Колісника Василя Васильовича, кошти необхідні на 

придбання товарів першої необхідності – 3800 грн. 

2. Єлащук Надії Миколаївні – як дружині учасника бойових дій в зоні 

проведення антитерористичної операції на території Донецької та 



Луганської областей Єлащука Руслана Георгійовича, кошти необхідні на 

придбання товарів першої необхідності – 1600 грн. 

3. Усатому Валентину Васильовичу – пенсіонеру, одинокому, кошти 

потрібні для відновлення оселі після пожежі – 300 грн. 

4. Охрем Галині Онуфріївні – одинокій, часто хворіє, кошти потрібні 

на лікування – 1000 грн. 

5. Козакову Дмитру Володимировичу – недавно похоронив матір, 

кошти потрібні для товарів першої необхідності та оплати комунальних 

послуг – 1000 грн.  

6. Кузіковській Юлії Миколаївні – хворіє, періодично проходить 

стаціонарне лікування, на утриманні має неповнолітню дитину – 1000 грн. 

7. Канюці Марії Михайлівні – пенсіонерці, останнім часом хворіє, 

періодично лікується стаціонарно – 1000 грн. 

8. Турецькій Ганні Василівні – перебуває на стаціонарному лікуванні 

в неврологічному відділенні Заставнівської ЦРЛ – 1000 грн. 

9. Стадник Лілії Олександрівні – на утриманні має трьох 

неповнолітніх дітей, перебуває на стаціонарному лікуванні в 

неврологічному відділенні Заставнівської ЦРЛ – 1000 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


