
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 71 

від 29 листопада 2018 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Яворської Марії Іванівни, 

вул.Незалежності, 9; Шевчук Марії Миколаївни, Амурська, 12 А; Ткача 

Миколи Михайловича, провул.Макаренка, 8; Ільчука Дмитра Васильовича, 

вул.Шевченка, 4/1; Лисюка Василя Степановича, вул.28 Червня, 9; Волощук 

Орисі Іванівни, вул.Донбаська, 20; Шологона Василя Семеновича, 

вул.Привокзальна, 10, 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 20000 (двадцять тисяч) гривень 

наступним жителям м.Заставни:  

1. Яворській Марії Іванівні – пенсіонерці, проживає одиноко, кошти 

потрібні для придбання товарів першої необхідності та оплати комунальних 

послуг – 500 грн. 

2. Шевчук Марії Миколаївні – останнім часом серйозно хворіє, кошти 

потрібні для проходження подальших обстежень та придбання ліків – 4000 грн. 

3. Ткачу Миколі Михайловичу – пенсіонеру, останнім часом серйозно 

хворіє, кошти потрібні на лікування – 4000 грн. 

4. Ільчуку Дмитру Васильовичу – пенсіонеру, у вересні цього року 

серйозно захворів, кошти потрібні для проходження подальших обстежень та 

придбання ліків – 4000 грн. 



5. Волощук Орисі Іванівні – хворіє, потребує подальшої діагностики 

та оперативного лікування  – 3000 грн. 

6. Шологону Василю Семеновичу – не працює, кошти потрібні для 

придбання товарів першої необхідності, оплати комунальних послуг – 500 грн. 

2. Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги Лисюку 

Василю Степановичу. 

3. Враховуючи, що зазначені кошти повернулися на відповідний рахунок 

Заставнівської міської ради, повторно надати матеріальну допомогу наступним 

жителям міста Заставна: 

1. Ткач Наталії Іванівні – на лікування в сумі 1000 грн.; 

2. Миронів Галині Іванівні – на лікування сина в сумі 3000 грн.   

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на фінансово-

економічний відділ міської ради. 

 

 

 


