
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

Р І Ш Е Н Н Я  № 149 

від  13 грудня 2017 року  

м. Заставна  

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги  

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Якимика Василя Васильовича, 

вул.Боженка,5; Харюк Оксани Миколаївни, вул. 28 Червня,39 А; Пістрюги 

Ольги Василівни, вул.Гоголя, 3/4; Загарій Василини Іванівни, 

вул.Незалежності, 1а/1; Ткач Марії Василівни, вул.Шеленка,20; Маковійчук 

Ольги Іванівни, вул.Бажанського,4/4; Волощук Галини Анатоліївни, 

вул.Чорновола,10/12; Ткача Михайла Михайловича, вул.Українська,18 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 21000 (двадцять одна тисяча) 

гривень наступним жителям міста Заставни:  

1. Якимику Василю Васильовичу – на даний час не працює, у зв’язку 

із пожежею, яка виникла 05.10.2017 року та завдала збитків на суму 

38820грн., кошти потрібні на часткове відновлення майна – 5000 грн  

2. Харюк Оксані Миколаївні – перебуває в декретній відпустці,   

кошти потрібні на лікування сина Костюка М.І.  – 5000 грн.  

3. Пістрюзі Ользі Василівні – у зв’язку із важким матеріальним 

становищем та втраті годувальника, кошти потрібні для придбання 

товарів першої необхідності – 1000 грн.  

4. Загарій Василині Іванівні – пенсіонерці, здійснює догляд за 

дитиною інвалідом, кошти потрібні на лікування дочки – 1000 грн. 

5. Ткач Марії Василівні – пенсіонерці, хворіє, кошти потрібні для 

придбання ліків  – 500 грн. 

6. Маковійчук Ользі Іванівні – пенсіонерці, на протязі останнього 

періоду син – Жварич М.М. хворіє, кошти потрібні для придбання 

товарів першої необхідності та лікування – 3000 грн.  



7. Волощук Галині Анатоліївні – на поховання чоловіка, Волощука 

Анатолія Васильовича –  500 грн. 

8. Ткачу Михайлу Михайловичу – хворіє, діагноз(карцинома 

нижньої частки лівої легені),кошти потрібні на лікування –  5000 грн. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


