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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_19 квітня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____121/2021-р_____ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

 

На підставі заяв мешканців Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, відповідно до рішення сесії міської ради від 26 лютого 2021 року              

№ 47/3/VIII «Про затвердження Положення про порядок використання коштів з 

бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади для надання 

разової грошової допомоги та складу комісії Старокостянтинівської міської 

ради з визначення доцільності та розміру грошової допомоги», враховуючи 

рішення комісії з визначення доцільності та розміру грошової допомоги 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради (протокол                 

від 09 квітня 2021 року № 10), керуючись статтею 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

гривень: 

БАБІЧУК Галині Феодосіївні, що проживає АДРЕСА. 

КРОШКО Валерію Володимировичу, що проживає АДРЕСА. 

ПАВЛІЧЕНКО Ганні Степанівні, що проживає АДРЕСА. 

ПАВЛІЧЕНКО Олександру Миколайовичу, що проживає АДРЕСА. 

 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 500 (п'ятсот) 

гривень: 

БАЮН Євгенії Спиридонівні, що проживає АДРЕСА. 

ГРЕНЬ Валентині Степанівні, що проживає АДРЕСА. 

КОРОТУН Марії Іванівні, що проживає АДРЕСА. 

ЛУК’ЯНОВІЙ Тетяні Якимівні, що проживає АДРЕСА. 

МІНЬКОВІЙ Марії Іванівні, що проживає АДРЕСА. 

ПОТЕРБІ Ядвізі Іванівні, що проживає АДРЕСА. 

ТІШИНУ Сергію Геннадійовичу, що проживає АДРЕСА. 

УКРАЇНЕЦЬ Світлані Степанівні, що проживає АДРЕСА. 

ХМЕЛЯР Євгенії Сергіївні, що проживає АДРЕСА.  



 

3. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 (триста) 

гривень: 

ДУБОВІЙ Ганні Василівні, що проживає АДРЕСА. 

КОБИЛЬЧУК Ганні Василівні, що проживає АДРЕСА. 

ПАТЛАНЮ Василю Васильовичу, що проживає АДРЕСА. 

СОСЮКУ Володимиру Володимировичу, що проживає АДРЕСА. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 9700 (дев’ять тисяч сімсот) 

гривень 00 копійок на одноразову матеріальну допомогу та 41 (сорок одну) 

гривню 00 копійок на поштові витрати в межах асигнувань, що передбачені в  

бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по 

КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» на виконання міської програми соціального захисту населення 

до 2021 року. 

 

5. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, начальника фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Валентину 

КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 


