
 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 жовтня 2020 року                   м. Заставна                                                № 99 

 

Про надання одноразової  

матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви громадян: жителів м.Заставна: Гуцула Валерія 

Володимировича, вул. Бажанського, 69 «Б»; Рудан Марії Михайлівни, 

вул.Б.Хмельницького, 43; Шевчук Марії Миколаївни, вул.Амурська, 12 «А»; 

Криштанович Наталії Валеріївни, вул.Українська, 16; жителів с.Вербівці 

вул.Є.Ліпецького, 137 Іваникович Люби Іллівни; вул. Є.Ліпецького, 21 «В»  

Новака Тараса Степановича 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 14300 (чотирнадцять тисяч 

триста) гривень таким громадянам: 

1.1. Гуцулу Валерію Володимировичу, інваліду ІІ групи, на лікування – 

3000 грн. 

1.2. Шевчук Марії Миколаївні, яка з 2018 року бореться з важкою 

хворобою головного мозку і потребує подальшого лікування, – 3000 грн. 



1.3. Іваникович Любі Іллівні у зв’язку зі складним матеріальним 

становищем, що склалося внаслідок догляду за батьком, інвалідом І групи, 

ліквідатором аварії на ЧАЕС,– 3900 грн. 

1.4. Новаку Тарасу Степановичу, котрий має на утриманні батька, 

інваліда І групи по зору, у зв’язку зі складним матеріальним становищем, – 

4400 грн. 

2. Враховуючи те, що зазначені кошти повернулися на відповідний рахунок 

Заставнівської міської ради, повторно надати матеріальну допомогу 

Криштанович Наталії Валеріївні, інваліду ІІ групи загального захворювання, на 

лікування – 500 грн. 

3. Відмовити у наданні одноразової матеріальної допомоги Рудан Марії 

Михайлівні. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради. 

 

 

 


