
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

22 травня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 163/2019–р 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги мешканцям 

міста 
 

 

На підставі заяв мешканців міста, відповідно до рішення 44 сесії міської 

ради від 28 листопада 2014 року № 15 «Про затвердження Положення про 

порядок використання коштів з міського бюджету для надання разової 

грошової допомоги та складу комісії міської ради з визначення доцільності та 

розміру грошової допомоги», розпорядження міського голови від 08 травня 

2019 року № 77/2019-рк «Про надання права першого підпису Богачуку В.В.», 

враховуючи пропозиції комісії з визначення доцільності та розміру грошової 

допомоги виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради 

(протокол від 10 травня 2019 року № 12, протокол від 17 травня 2019 року            

№ 13), керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Надати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 1000 (одна тисяча) 

грн. 00 коп.: 

Красільнікову Миколі Костянтиновичу, що проживає по вул. Ессенська, 

15, кв. 37; 

Лисюк Ларисі Іванівні, що проживає по пров. Покришкіна, 4, кв. 2; 

Лозінській Наталії Олексіївні, що проживає по вул. Миру, 2/110, кв. 1 А; 

Макеєву Олексію Геннадійовичу, що проживає по пров. Ватутіна, 2/1; 

Маціпурі Тетяні Василівні, що проживає по вул. Героїв Крут, 14, кв. 16; 

Сороколіту Степану Івановичу, що проживає по вул. Попова, 30, кв. 21; 

Судасу Івану Степановичу, що проживає по вул. Франка, 41, кв. 56; 

Форсюк Галині Григорівні, що проживає по вул. Рудяка, 12; 

Черуку Олександру Івановичу, що проживає по вул. Миру, 1/108, кв. 1; 

Штунь Світлані Абдулівні, що проживає по вул. Грушевського, 23, кв. 4; 

Яцишиній Лідії Степанівні, що проживає по вул. Кожедуба, 11, кв. 5. 

 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 500 (п’ятсот) грн. 

00 коп.:



 

2 

 

Горчинському Івану Михайловичу, що проживає по вул. Партизанська, 

12; 

Щербаковій Любові Іванівні, що проживає по вул. Ринкова, 10. 

 

3. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти у сумі 12000 (дванадцять тисяч) грн. 00 коп. 

на одноразову матеріальну допомогу та 7 (сім) грн. 90 коп. на поштові витрати 

у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на 2019 рік по КПКВ 

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

4. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Шабельник Н.І.) забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                       підпис                                      В. Богачук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


