
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 69 

від  29 червня 2017 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Ткач Наталії Іванівни, 

вул.Чорновола, 18/13, Сметанюка Івана Івановича, вул.Українська, 9, Штефюк 

Ольги Степанівни, вул.Українська, 19, Василевича Миколи Івановича, вул. 

Рязанська, 22, Воєвідко Ганни Іванівни, вул.Садова, 33, Лисюка Василя 

Степановича, вул.28-го Червня, 9, Нікітіної Катерини Миколаївни, 

вул.Шевченка, 4/8, Янкевич Катерини Олексіївни, вул.Мельникова, 26«А», 

Кузяк Тетяни Михайлівни, вул.Кубанська, 9, Павлик Марії Михайлівни, 

вул.Стуса, 6, Вакіша Василя Петровича, вул.Молдавська, 6, Пазюк Ольги 

Іванівни, вул.Садова, 23, Буженіци Руслани Степанівни, вул.Незалежності,7, 

Пеліховської Ганни Георгіївни, вул.Чкалова, 56  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, із змінами, керуючись Законом України 

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

  В И Р І Ш И В: 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 13000 гривень наступним жителям 

міста Заставни:  

1. Сметанюку Івану Івановичу – пенсіонеру, тяжко хворіє (діагноз – 

саркома вилочкової залози), потребує періодичного лікування –  4500 грн. 

2. Штефюк Ользі Степанівні – пенсіонерці, потребує хірургічного 

втручання, кошти потрібні на лікування  –  2000 грн.  

3. Василевичу Миколі Івановичу – учаснику бойових дій в Афганістані, 

одинокому, недавно проходив стаціонарне лікування в Заставнівській ЦРЛ 



(діагноз – аденокарцинома), кошти потрібні для подальшого лікування –  

500 грн. 

4. Воєвідко Ганні Іванівні – пенсіонерці, інваліду ІІ – групи, на протязі 

останніх років хворіє,  кошти потрібні на лікування  –  300 грн. 

5. Нікітіній Катерині Миколаївна – пенсіонерці, кошти потрібні на 

лікування  –  500 грн.  

6. Янкевич Катерині Олексіївні – пенсіонерці, на утриманні двоє внучок, 

кошти потрібні у зв’язку з важким фінансовим станом –  2000 грн. 

7. Пазюк Ользі Іванівні – здійснює догляд за важко хворим сином 

(діагноз – тубулопатія: генералізована аміноацидурія, плоско-вальгусна 

деформація стоп) кошти потрібні на лікування  –  2000 грн. 

8. Буженіці Руслані Степанівці – інваліду ІІІ групи, кошти потрібні у 

зв’язку з важким фінансовим станом –  200 грн. 

9. Пеліховській Ганні Георгіївні – пенсіонерці, похоронила свого сина – 

Пеліховського Сергія Миколайовича, кошти потрібні у зв’язку з важким 

фінансовим станом –  1000 грн. 

2.Розглянувши заяву на отримання одноразової грошової допомоги Вакиша 

Василя Петровича, члени виконавчого комітету, вирішили клопотати перед 

сесією міської ради про виділення одноразової допомоги на перекриття даху 

будинку у зв’язку з тим, що кошти на перекриття даху  згідно «Положення про 

надання одноразової матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, 

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

обставинах»   не передбаченні. 

3.Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1.Ткач Наталії Іванівні  

        2. Лисюку Василю Степановичу 

        3. Кузяк Тетяні Михайлівні 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


