
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 26 

від 23 лютого 2017 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Старчука Василя Васильовича, 

провул.Ковганова, 20; Шевчука Василя Миколайовича, вул.Прутська, 8; 

Максимовича Петра Івановича, вул.Чорновола, 16/13; Пісецької Оксани 

Михайлівни, вул.Кубанська, 3; Зайшлюк Єлізавети Романівни, с.Суховерхів 

Кіцманського району; Хортюка Івана Георгійовича, вул.28 Червня, 13; 

Колісника Миколи Степановича, вул.Котовського, 4; Бабій Юлії Іванівни, 

вул.Драгоманова, 15; Єлащук Надії Миколаївни, вул.Молдавська, 45 Б; 

Штандера Ігора Івановича, вул.Дунаєвського, 16; Бурденюка Дмитра 

Михайловича, вул.Бажанського, 84/2, 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 8200 гривень наступним 

жителям міста Заставни:  

1. Старчуку Василю Васильовичу – пенсіонеру, останнім часом важко 

хворіє, потребує періодичного лікування – 1000 грн. 

2. Шевчуку Василю Миколайовичу – інваліду ІІІ групи, останнім 

часом хворіє, перебував на стаціонарному лікуванні – 1000 грн. 

3. Максимовичу Петру Івановичу – пенсіонеру,учаснику ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, недавно похоронив сина після тривалої 



хвороби, кошти потрібні для оплати комунальних послуг та придбання 

товарів першої необхідності – 1000 грн. 

4. Пісецькій Оксані Михайлівні – на лікування дядька, Вихованка 

Івана Васильовича, – 1000 грн. 

5. Хортюку Івану Георгійовичу – пенсіонеру, інваліду ІІ групи, 

одинокому, кошти потрібні для оплати комунальних послуг та придбання 

товарів першої необхідності – 500 грн. 

6.  Бабій Юлії Іванівні – інваліду з дитинства, потребує постійного 

стороннього догляду, кошти потрібні на лікування – 1000 грн. 

7. 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 – 2200 грн. 

8. Штандеру  Ігорю Івановичу – інваліду ІІІ групи загального 

захворювання, кошти потрібні на оплату комунальних послуг та 

придбання товарів першої необхідності – 500 грн. 

 

2. Враховуючи важкість ситуації, що склалася, зважаючи на серйозність 

встановленого діагнозу та необхідність вартісної реабілітації після складної 

травми та оперативного втручання, клопотати перед сесією міської ради про 

виділення матеріальної допомоги у сумі 5000 (п’ять тисяч) грн. Бурденюку 

Дмитру Михайловичу – на лікування сина, Бурденюка Романа Дмитровича, 

який недавно переніс травму та складне оперативне втручання.  

 

3. Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1. Коліснику Миколі Степановичу; 

2. Зайшлюк Єлізаветі Романівні. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


