
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 28 липня  2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____249/2021-р_____ 

 

 

Про надання одноразової 

матеріальної допомоги 

 

 

На підставі заяв мешканців Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, відповідно до рішення сесії Старокостянтинівської 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 8 липня 2021 року № 21, протокол від                        

22 липня 2021 року № 22), розпорядження міського голови від                            

19 липня 2021 року № 318/2021-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Миколі МЕЛЬНИЧУКУ та надання права першого підпису Володимиру 

БОГАЧУКУ», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

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

гривень: 

ГУЛЯНСЬКІЙ Олені Володимирівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ДОРОЩУК Любові Степанівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

КОРЧЕВСЬКІЙ Світлані Олександрівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

МАРТИНЮК Катерині Володимирівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

МЯСНІКОВУ Сергію Петровичу, що проживає по вул. АДРЕСА;  

ПАНАСЮКУ Денису Васильовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ПИЛИПЧУК Галині Пилипівні, що проживає по вул. АДРЕСА;   

РОКІЦЬКІЙ Ользі Борисівні, що проживає по вул. АДРЕСА;  

ТІЩЕНКО Тетяні Миколаївні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ФЕДЬКІВУ Мирону Васильовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ЧИШКЕВИЧУ Миколі Йосиповичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 
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2. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 700 (сімсот) гривень 

ШОКІНУ Володимиру Валерійовичу, що проживає по вул. АДРЕСА. 

 

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

гривень: 

БОРИСЮК Ганні Іванівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

БУЛИЧ Галині Павлівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ГУСАРОВІЙ Надії Григорівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ДЕМЯНЮК Тетяні Степанівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ЛУКАСИКУ Вацлаву Вацлавовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ЛУКАСИК Людмилі Володимирівні, що проживає по вул. АДРЕСА;  

ОПАЦІ Валентині Василівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ПОЛІЩУК Раїсі Євгенівні, що проживає по вул. АДРЕСА 

РАХІМОВІЙ Вірі Кирилівні, що проживає по вул. АДРЕСА; 

СТАРУНСЬКОМУ Ігорю Андрійовичу, що проживає по вул. АДРЕСА;  

ФРАНЧУК Надії Онуфріївні, що проживає по вул.  АДРЕСА;  

ЙОЙНІ Олені Яківні, що проживає по вул. АДРЕСА. 

 

4. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 300 (триста) гривень: 

БОГУШУ Юрію Степановичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

КЛІМЧУКУ Василю Петровичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

КОХАНЮКУ Миколі Миколайовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

КУДЕЛЬСЬКОМУ Владиславу Володимировичу, що проживає по           

вул. АДРЕСА; 

МИРОНЧУКУ Ігорю Анатолійовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ОПАЦІ Віталію Миколайовичу, що проживає по вул. АДРЕСА; 

ПАСІЧНИК Неонілі Семенівні, що проживає по вул. АДРЕСА;  

СМАЛЯНІЙ Марії Аполінаріївні, що проживає по пров. АДРЕСА;  

СОЛЯРУ Леоніду Володимировичу, що проживає по вул. АДРЕСА;  

СУКМАНЮКУ Олександру Антоновичу, що проживає по пров. АДРЕСА; 

ХВОРОСТОВСЬКІЙ Парасці Родіонівні, що проживає по                        

вул. АДРЕСА; 

ШЕВЧУК Надії Іванівні, що проживає по вул. АДРЕСА. 

 

5. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 200 (двісті) гривень: 

БАГРІЙ Тетяні Михайлівні, що проживає по пров. АДРЕСА; 

МАЗОРУК Галині Мефодіївні, що проживає по вул. АДРЕСА. 

 

6. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 21700 (двадцять одна тисяча сімсот) 

гривень 00 копійок на одноразову матеріальну допомогу та                                  

46 (сорок шість) гривень 00 копійок на поштові витрати в межах асигнувань, 

що передбачені в бюджеті Старокостянтинівської міської територіальної 



 

3 

 

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. 

 

7. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія КОТ) забезпечити сплату коштів. 

 

8. 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. 

 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради                                     Володимир БОГАЧУК 

 

 
 


