
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

30 жовтня 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 325/2019–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», враховуючи пропозиції комісії з визначення 

доцільності та розміру грошової допомоги виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (протокол від 18 жовтня 2019 року № 25, 

протокол від 24 жовтня 2019 року № 27), керуючись ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

грн 00 коп.: 

Бабюку Василю Михайловичу, що проживає АДРЕСА; 

Букшань Валентині Володимирівні, що проживає АДРЕСА; 

Воропаєвій Тетяні Миколаївні, що проживає АДРЕСА; 

Дідук Василю Трохимовичу, що проживає АДРЕСА; 

Заворі Антоніні Михайлівні, що проживає АДРЕСА; 

Кривоніс Ользі Іванівні, що проживає АДРЕСА; 

Кривоніс Павлу Федоровичу, що проживає АДРЕСА; 

Макарчук Олесі Вікторівні, що проживає АДРЕСА; 

Слінкіній Валентині Костянтинівні, що проживає АДРЕСА. 

 

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

00 коп.: 

Мудрик Валентині Миколаївні, що проживає АДРЕСА; 

Ничипоренко Ганні Іванівні, що проживає АДРЕСА; 

Оленюк Марії Валеріївні, що проживає АДРЕСА; 
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Севенюк Галині Юзиківні, що проживає АДРЕСА; 

Трухачовій Аллі Володимирівні, що проживає АДРЕСА. 

 

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

00 коп.: 

Пилипчуку Валентину Володимировичу, що проживає АДРЕСА; 

Пізнюр Надії Вакулівні, що проживає АДРЕСА; 

Савову Олександру Івановичу, що проживає АДРЕСА. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Камінська В.К.) виділити кошти в сумі 12400 (дванадцять тисяч чотириста) 

грн 00 коп. на одноразову матеріальну допомогу та 46 (сорок шість) грн              

61 коп. на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста 

на 2019 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення». 

 

5. 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. 

 

 

 

Міський голова                                  підпис                                      М. Мельничук 

 


