
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

19_лютого_2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____47/2020-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 рішення комісії з визначення 

доцільності та розміру грошової допомоги виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (протокол від 07 лютого 2020 року № 5, 

протокол від 14 лютого 2020 року № 6), відповідно до розпорядження міського 

голови від 11 лютого 2020 року № 36/2020-рвс «Про надання частини чергової 

відпустки МЕЛЬНИЧУКУ М.С. та надання права першого підпису  

БОГАЧУКУ В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

грн 00 коп.: 

ГОЛЮК Олені Іванівні, що проживає АДРЕСА; 

КОРЧЕВСЬКІЙ Світлані Олександрівні, що проживає АДРЕСА. 

 

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

00 коп.: 

БАННОВІЙ Ользі Трохимівні, що проживає АДРЕСА;  

БЕВЗЮКУ Олександру  Петровичу, що проживає АДРЕСА;  

БЕРЕЗНІЙ Надії Кіндратівні, що проживає АДРЕСА;  

БУНЬКІВСЬКІЙ Маї Олексіївні, що проживає АДРЕСА;  

ГОРДІЙЧУК Ользі Тихонівні, що проживає АДРЕСА;   

ЖИРТУЄВІЙ Ніні Василівні, що проживає АДРЕСА; 

ЗАРУШКО Анастасії Тарасівні, що проживає АДРЕСА; 
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КАРПУСЬ Розалії Іванівні, що проживає АДРЕСА; 

ЛОМАЧИНСЬКІЙ Любові Петрівні, що проживає АДРЕСА;  

МІЛЬКОВИЧ Вірі Григорівні, що проживає АДРЕСА;  

РАХІМОВІЙ Вірі Кирилівні, що проживає АДРЕСА; 

РАЧОК Олені Василівні, що проживає АДРЕСА; 

ШВЕЦЬ Ганні Тихонівні, що проживає АДРЕСА;  

ЯРЧУК Марії Марківні, що проживає АДРЕСА;   

ЯЩУК Євгені Вікторівні, що проживає АДРЕСА. 

 

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

00 коп.: 

БЕЛІСОВІЙ Ніні Євгеніївні, що проживає АДРЕСА; 

ВОЗНЮК Лідії Костянтинівні, що проживає АДРЕСА; 

ГРОЦЬКОМУ Петру Григоровичу, що проживає АДРЕСА; 

ЄПІФАНЦЕВІЙ Людмилі Миронівні, що проживає АДРЕСА; 

МОТОЗЮК Галині Петрівні, що проживає АДРЕСА; 

ПШЕНИЧНІЙ Вірі Ігорівні, що проживає АДРЕСА; 

РОДЮК Надії Павлівні, що проживає АДРЕСА. 

 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради  

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 11600 (одинадцять тисяч 

шістсот) грн 00 коп. на одноразову матеріальну допомогу та 126 (сто двадцять 

шість) грн 50 коп. на поштові витрати в межах асигнувань, передбачених у 

бюджеті міста на 2020 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення». 

 

5. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити сплату коштів. 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                    підпис                       Володимир БОГАЧУК 


