
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 липня 2020 року                    м. Заставна                                                № 65 

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяву жителів м.Заставна: Загороднюка Онуфрія Івановича, 

вул.Стуса, 37/3; Шендеровської Тамари Дементіївни, вул. Підгірна, 7 А; 

Миронів Галини Іванівни, вул.Л.Українки, 11; Лучик Юлії Іванівни, 

вул.Незалежності, 62 А, Місюк Орисі Георгіївни, вул.Макаренка, 64, 

Остаповича Василя Петровича, вул.Павлюка, 44; Проценко Ганни Петрівни, 

вул.Рязанська, 3/3, 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 від 29 січня 2016 року № 63/3-2016, Програмою соціальної 

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

затвердженою рішенням чотирнадцятої сесії VII скликання від 27 березня 2019 

року №315/14-2019, 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 16000 (шістнадцять тисяч) 

гривень таким громадянам: 

1.1. Загороднюку Онуфрію Івановичу – пенсіонеру, на поховання сина 

Загороднюка Івана Онуфрійовича, – 500 грн.; 

1.2. Лучик Юлії Іванівні – має на утриманні двох неповнолітніх дітей, 

на поховання чоловіка, Лучика Романа Михайловича, – 500 грн.; 

1.3. Шендеровській Тамарі Дементіївні – пенсіонерці, нещодавно 

похоронила чоловіка Шендеровського М.Є., котрий протягом тривалого часу 



важко хворів, кошти потрібні для придбання товарів першої необхідності та 

оплати комунальних послуг, – 3000 грн.; 

1.4. Миронів Галині Іванівні – має на утриманні двох неповнолітніх 

дітей, на лікування сина, Мироніва Івана Андрійовича, інваліда з дитинства І 

групи підгрупи «А», котрий потребує хірургічного втручання та 

дороговартісної реабілітації, – 3000 грн.; 

1.5. Місюк Орисі Георгіївні – нещодавно серйозно захворіла, 

перебувала на стаціонарному лікуванні, кошти потрібні на реабілітацію після 

перенесеної хвороби, – 3000 грн.; 

1.6. Остаповичу Василю Петровичу – пенсіонеру, на лікування 

виявленого онкологічного захворювання, – 5000 грн.; 

1.7. Проценко Ганні Петрівні – пенсіонерці, інваліду ІІІ групи, 

нещодавно перебувала на стаціонарному лікуванні, кошти потрібні для 

придбання ліків, – 1000 грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

 

 

 

 

 


