
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 98 

від  7 вересня 2017 року  

м. Заставна  

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Чернецької Валентини 

Миколаївни, вул.Королькова, 25; Буйновської Настасії Іванівни, вул.Сарани, 3; 

Гулько Галини Василівни, провул. Павлюка, 8; Кравченко Раїси Петрівни, 

вул.Бажанського, 91 А; Сікорської Марини Василівни вул.Дунаєвського, 5; 

Мартинюка Івана Івановича, вул.Миру, 41; Дяківнича Василя Михайловича, 

вул.Буковинська, 1/2; Бевзюк Ганни Петрівни, вул.Бажанського, 30/14; 

Гаврилюка Ігора Івановича, вул.Бажанського, 30/6; Борчука Юрія 

Михайловича, вул. Гоголя, 7; Мартинюк Ольги Маноліївни, вул. 

Грушевського,64; Клима Миколи Васильовича, вул. Полтавська,30 А; 

Матущака Валерія Івановича, вул.Незалежності, 153/3; Ралика Василя 

Михайловича, вул 28 червня, 21; Сороки Альони Миколаївни, вул.Чкалова, 13; 

Федірко Людмили Василівни, вул.Буковинська,3; Яворської Марії Іванівни, 

вул. Незалежності, 9; Артем’євої Ірини Михайлівни, вул.Шевченка,4/16, 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 матеріальну допомогу в сумі ________ (   ) гривень наступним 

жителям міста Заставни:  

1. Буйновській Настасії Іванівні – на поховання сина, Буйновського 

Степана Степановича  – 500 грн. 

2. Чернецькій Валентині Миколаївні – на поховання чоловіка, 

Чернецького Василя Дмитровича - 500 грн. 

3. Гулько Галині Василівні – на поховання батька, Цуркана Василя 

Васильовича –  500 грн. 

4. Кравченко Раїсі Петрівні – на поховання дядька, Мартенюка Івана 

Васильовича – 500 грн.  



5. Ралику Василю Михайловичу – на поховання сина, Ралика 

Олександра Васильовича  – 500 грн.  

6. Сікорській Марині Василівні – на поховання батька, Сікорського 

Василя Михайловича - 500 грн. 

7. Бевзюк Ганні Петрівні – пенсіонерці, на даний час перебуває на 

обліку в онколога, було проведено операцію та променеву терапію в 

зв’язку із хворобою, потребує подальшого лікування на яке потрібні 

чималі кошти – 1000 грн. 

8. Гаврилюку Ігору Івановичу – на даний час не працює, у зв’язку із 

пожежею, яка виникла 09.07.2017 року та завдала збитків на 34210грн., 

кошти потрібні на часткове відновлення майна – 1000 грн. 

9. Борчук Юрію Михайловичу – не працює, дружина Борчук О.С. хворіє 

та перебуває на лікуванні за межами країни, кошти потрібні на придбання 

товарів першої необхідності та лікування – 5000 грн. 

10. Климу Миколі Васильовичу – пенсіонеру, інваліду ІІ групи, хворіє, 

періодично проходить лікування, кошти потрібні на придбання 

медикаментів та лікування – 3000 грн. 

11. Матущаку Валерію Івановичу – не працює, було проведено 

х/променеве лікування, на даний час знаходиться на обліку в 

онкодиспансері, потребує подальшого лікування на яке потрібні чималі 

кошти – 500 грн. 

12. Яворській Марії Іванівні – одинокій пенсіонерці, кошти потрібні на 

придбання товарів першої необхідності та у зв’язку з важким фінансовим 

становищем - 200 грн. 

13. Федірко Людмилі Василівні – не працює, кошти потрібні на 

придбання товарів першої необхідності та у зв’язку з важким фінансовим 

становищем – 2000 грн. 

14. Дяківничу Василю Михайловичу – інваліду ІІІ групи, було проведено 

операцію в Чернівецькій обласній лікарні, з 16.03.2017 по 30.06.2017 року 

знаходився на стаціонарному лікуванні в Заставнівській ЦРЛ,  потребує 

подальшого лікування – ______ грн. 

15. Мартинюку Івану Івановичу – інваліду ІІІ групи,учаснику бойових дій 

в Афганістані, кошти потрібні на операцію та післяопераційну 

реабілітацію – 500 грн. 

16. Мартинюк Ользі Маноліївні – не працює, 13.06.2017 року отримала 

травму, тому кошти потрібні на придбання медикаментів та лікування – 

______ грн. 

17. Сороці Альоні Миколаївні – перебуває в декретній відпустці по 

догляду за двома дітьми, кошти потрібні у зв’язку із важким 

матеріальним становищем  – ____ грн. 



18. Артем’євій Ірині Миколаївні – пенсіонерці, ветерану праці, на протязі 

останнього періоду хворіє, кошти потрібні на лікування – 200 грн.   

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


