
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 12 травня 2020 року                     м. Заставна                                           № 44 

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви: Чередюк Марії Петрівни, вул. Рязанська, 8 в 

м.Заставна; Лахманюка Василя Манолійовича, ІІ пров. Севастопольський, 5 А в 

м.Заставна; Григоренко Галини Миколаївни, вул. Діброви, 1 в м.Заставна; 

Артем’євої Ірини Михайлівни, вул.Шевченка, 4/16 в м.Заставна; Гудими Івана 

Дмитровича, вул. Шевченка, 62 в с. Брідок Заставнівського району; Микитей 

Орисі Іванівни, вул.Буковинська, 37 в м.Заставна, 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, 

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 8500 (вісім тисяч п’ятсот) 

гривень таким громадянам: 

1.1. Чередюк Марії Петрівні – пенсіонерці, інваліду І «А» групи, яка 

потребує постійного стороннього догляду, кошти потрібні для придбання ліків 

та товарів першої необхідності – 1000 гривень; 

1.2. Лахманюку Василю Манолійовичу – пенсіонеру, інваліду ІІ групи, 

який впродовж останніх років хворіє, має ряд супутніх захворювань і потребує 

періодичного стаціонарного лікування та реабілітації – 500 гривень; 



1.3. Григоренко Галині Миколаївні – пенсіонерці, інваліду ІІІ групи, у 

лютому отримала термічний опік, потребує дороговартісного лікування та 

реабілітації – 1000 гривень; 

1.4. Артем’євій Ірині Михайлівні – пенсіонерці, впродовж останніх років 

хворіє, потребує періодичного стаціонарного лікування – 500 гривень; 

1.5. Гудимі Івану Дмитровичу – у зв’язку з трагічною смертю матері 

Гудими Людмили Іванівни та взяттям під тимчасову опіку молодшого брата, 

Палагнюка Миколи Миколайовича, 21.08.2013 р.н., кошти потрібні для 

придбання товарів першої необхідності – 5000 гривень; 

1.6. Микитей Орисі Іванівні – на поховання брата, Зварича Івана Івановича, 

котрий помер 29.04.2020 року – 500 гривень. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

 

 

 

 

 
 

 


