
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              Старокостянтинів 
 

17 серпня  2018 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 277/2018-р 

 

Про виділення матеріальної допомоги 

родинам загиблих (померлих) учасників 

Революції Гідності та антитерористичної 

операції, особам з інвалідністю внаслідок 

поранення, одержаного під час 

безпосередньої участі в антитерористичній 

операції 
 

 

З нагоди відзначення у місті 27-ї річниці незалежності України та з метою 

гідного вшанування родин загиблих (померлих) учасників Революції Гідності 

та антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок поранення, 

одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Камінська В.К.) виділити кошти по КПКВ 0813242 КЕКВ 2730 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 180000 (сто 

вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. на матеріальну допомогу родинам загиблих 

(померлих) учасників Революції Гідності та антитерористичної операції, 

особам з інвалідністю внаслідок поранення, одержаного під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, у межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2018 рік на виконання міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року, затвердженої рішенням 16 сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 27 грудня 2016 року №13. 

 

2. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

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

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Камінську В.К. 

 

 

Міський голова                                 підпис                                  М. Мельничук 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

17 серпня 2018 року № 277/2018-р 

 

Список 

осіб на виплату матеріальної допомоги  

з нагоди 27-ї річниці незалежності України 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Сума, 

грн. 

Категорія 

1 Білик  

Галина Андріївна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

2 Бондарчук  

Тетяна Володимирівна 

10000 дружина загиблого Героя 

Небесної Сотні 

3 Вігель  

Валерій Федорович 

10000 член сім’ї померлого 

учасника АТО 

4 Герасименко 

Надія Григорівна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

5 Гринчук 

Володимир Васильович 

10000 особа з інвалідністю 

внаслідок поранення, 

одержаного у зоні АТО 

6 Загоруйко  

Валентина Михайлівна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

7 Казмірчук 

Андрій Васильович 

10000 особа з інвалідністю 

внаслідок поранення, 

одержаного у зоні АТО 

8 Мандибура  

Олександр Іванович 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

9 Обухівська  

Галина Сергіївна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

10 Обухівська 

Людмила Павлівна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

11 Ольховик 

Дмитро Андрійович 

10000 особа з інвалідністю 

внаслідок поранення, 

одержаного у зоні АТО 

12 Панчук 

Ярослав Володимирович 

10000 особа з інвалідністю 

внаслідок поранення, 

одержаного у зоні АТО 

13 Погончук  

Надія Вікторівна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

14 Поліщук  

Марія Зіновіївна 

10000 член сім’ї померлого 

учасника АТО 

15 Саліпа  

Дмитро Григорович 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 



2 

Продовження додатка 

 

1 2 3 4 

16 Шемчук  

Денис Васильович 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

17 Яневич  

Тамара Анатоліївна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

18 Яроцька 

Валентина Михайлівна 

10000 член сім’ї загиблого 

учасника АТО 

 

 

 

Секретар міської ради                           підпис                          О. Степанишин 

 


