
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

Р І Ш Е Н Н Я  № 22 

від 27 лютого 2020 року  

м. Заставна  

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви жителів м.Заставна: Максимчук Ганни Іванівни, 

вул.Яремчука, 21; Дулеби Івана Миколайовича, вул.Незалежності, 1 А/2; 

Танасійчук Людмили Іванівни, вул.Українська, 9; Грушецького Володимира 

Петровича, вул.Пушкіна, 35; Ганич Надії Іванівни, вул.Незалежності, 31 Г; 

Харюк Оксани Миколаївни, вул.28 Червня, 39; Ткач Юлії Костянтинівни, 

вул.Січових Стрільців, 39 А; Костюк Марини Анатоліївни, вул.Стрийська, 2 А, 

про надання їм одноразової матеріальної допомоги, відповідно до рішення 

ХХІV сесії від 12 грудня 2019 року №494/24-2019 «Про міський бюджет на 

2020 рік», керуючись Положенням про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги незахищеним верствам населення, учасникам АТО, 

жителям міста Заставна, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

затвердженим рішенням третьої позачергової сесії міської ради VII скликання 

№63/3-2016 від 29 січня 2016 року (із змінами), Програмою соціальної 

підтримки малозабезпечених верств населення «Турбота» на 2019-2021 роки, 

затвердженою рішенням чотирнадцятої сесії VII скликання №315/14-2019 від 

27 березня 2019 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 35500 (тридцять п’ять тисяч 

п’ятсот) гривень таким громадянам: 

1.1. Максимчук Ганні Іванівні – на поховання чоловіка, Максимчука 

Віктора Володимировича, – 500 грн.; 

1.2. Дулебі Івану Миколайовичу – на лікування дружини, Дулеби Оксани 

Іванівни, інваліда І групи, нещодавно перебувала на стаціонарному лікуванні у 



Чернівецькому обласному онкологічному диспансері, потребує подальшого 

проходження хіміотерапії, – 5000 грн.; 

1.3. Танасійчук Людмилі Іванівні – на лікування батька, Сметанюка Івана 

Івановича, пенсіонера, інваліда І групи, який з 2015 року серйозно хворіє, 

потребує періодичного лікування, – 5000 грн.; 

1.4. Грушецькому Володимиру Петровичу – на лікування дочки, 

Грушецької Наталії Володимирівни, яка перенесла оперативне втручання, 

потребує подальшого лікування та реабілітації – 5000 грн.; 

1.5. Ганич Надії Іванівні – на лікування матері, Казимирович Марії 

Іванівни, останнім часом серйозно хворіє, потребує подальшого лікування 

хіміотерапії, на що потрібні чималі кошти, – 5000 грн.; 

1.6. Харюк Оксані Миколаївні – на лікування та реабілітацію сина, 

Костюка Матвія Івановича, дитини з інвалідністю, – 5000 грн.; 

1.7. Ткач Юлії Костянтинівні – останнім часом хворіє, потребує коштів на 

лікування та реабілітацію, – 5000 грн.; 

1.8. Костюк Марині Анатоліївні – має на утриманні трьох дітей, нещодавно 

перенесла операцію, потребує подальшого лікування та реабілітації, – 5000 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

 

 

 

 


