
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  № 128 

від 27 серпня 2019 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви громадян: Старко Ганни Василівни, м.Заставна, 

вул.Л.Українки, 9; Миронів Галини Іванівни, м.Заставна, вул.Л.Українки, 11; 

Максимовича Петра Івановича, м.Заставна, вул.Чорновола, 16/13; Малюти 

Володимира Миколайовича, м.Заставна, вул.Кіцманська, 3; Шеленка Степана 

Степановича, с.Вербівці, вул.Незалежності, 5, про надання матеріальної 

допомоги, відповідно до рішення одинадцятої сесії №197/11-2018 від 24 грудня 

2018 року «Про міський бюджет на 2019 рік», керуючись Положенням 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, статтею 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради   

  В И Р І Ш И В: 

1. Надати матеріальну допомогу в сумі 18 000 (вісімнадцять тисяч) 

гривень таким громадянам:  

1.1. Старко Ганні Василівні –  хворіє, періодично лікується, кошти 

потрібні на лікування, – 5000 грн. 

1.2. Миронів Галині Іванівні – не працює, на утриманні має двох 

малолітніх дітей, кошти потрібні для оперативного лікування та 

реабілітації дитини-інваліда, Мироніва Івана Андрійовича, – 5000 грн. 

1.3. Максимовичу Петру Івановичу – пенсіонеру,учаснику ліквідації 

наслідків аварії на ЧАЕС, кошти потрібні для оплати комунальних послуг 

та придбання товарів першої необхідності – 1000 грн. 



1.4. Малюті Володимиру Миколайовичу – не працює, на утриманні 

має трьох малолітніх дітей, нещодавно діагностовано початкову катаракту, 

кошти потрібні на лікування – 2000 грн. 

1.5. Шеленку Степану Степановичу – інваліду ІІ групи, останнім 

часом серйозно хворіє, кошти потрібні на лікування – 5000 грн. 

2. Враховуючи, що зазначені кошти повернулися на відповідний рахунок 

Заставнівської міської ради, повторно надати матеріальну допомогу 

Виноградник Вірі Василівні на поховання чоловіка в сумі 500 грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

 

 

 
 


