
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 3 

від 04 липня 2018 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Василевича Миколи Івановича, 

вул.Рязанська, 22; Паук Галини Іванівни, вул.Молдавська, 8; Бурди Марії 

Олександрівни, вул.Севастопольська, 15; Ткач Наталії Іванівни, вул.Чорновола, 

18/13; Жуковської Галини Степанівни, вул.Чорновола, 9/6; Микитея Василя 

Васильовича, вул.Севастопольська, 4; Колісника Миколи Степановича, 

вул.М.Коцюбинського, 4; Базюка Сергія Васильовича, 

провул.Севастопольський, 2; Пігуляк Вікторії Орестівни, жительки м.Чернівці 

вул.Калинівська, 41, 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 6200 (шість тисяч двісті) гривень 

наступним громадянам:  

1. Василевичу Миколі Івановичу – учаснику бойових дій, одинокому, 

інваліду ІІ групи, кошти потрібні на лікування – 1000 грн. 

2. Бурді Марії Олександрівні – безробітній, останнім часом хворіє, 

кошти потрібні на лікування – 1000 грн. 

3. Ткач Наталії Іванівні – пенсіонерці, останнім часом хворіє, кошти 

потрібні на лікування – 1000 грн. 

4. Жуковській Галині Степанівні – пенсіонерці, останнім часом хворіє, 

кошти потрібні на лікування – 1000 грн. 

5. Микитею Василю Васильовичу – безробітному, кошти потрібні для 

придбання товарів першої необхідності, оплати комунальних послуг – 

1200 грн. 



6. Базюку Сергію Васильовичу – на поховання батька, Базюка Василя 

Васильовича, – 500 грн. 

7. Пігуляк Вікторії Орестівні – на поховання чоловіка, Клима Івана 

Васильовича, – 500 грн. 

 

2. Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги наступним 

громадянам: 

1. Паук Галині Іванівні у зв’язку з відсутністю підтверджуючих 

документів щодо зазначених у заяві підстав. 

2.   Коліснику Миколі Степановичу, оскільки середньомісячний дохід 

заявника за попередні шість місяців, що передують зверненню за матеріальною 

допомогою, перевищує прожитковий мінімум. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


