
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

17 червня 2020__ року                     Старокостянтинів                      № ____166/2020-р____ 

 

 

Про надання одноразової матеріальної 

допомоги мешканцям 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», на 

підставі заяв мешканців міста, враховуючи рішення комісії з визначення 

доцільності та розміру грошової допомоги виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради (протокол від 30 квітня 2020 року № 12, 

протокол від 08 травня 2020 року № 13, протокол від 29 травня 2020 року № 14, 

протокол від 02 червня 2020 року № 15, протокол від 04 червня 2020 року № 16, 

протокол від 12 червня 2020 року № 17), керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

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

грн 00 коп.: 

ГЕРАСИМЮК Олені Анатоліївні, що проживає АДРЕСА;  

КРАСНІЦЬКІЙ Раїсі Сумбатівні, що проживає АДРЕСА; 

ЛАГОШИНІЙ Світлані Романівні, що проживає АДРЕСА; 

ЛОЗІНСЬКІЙ Наталії Олексіївні,  що проживає АДРЕСА; 

ЛОЗІНСЬКОМУ Олександру Яновичу, що проживає АДРЕСА; 

ЛОШАК Олені Павлівні, що проживає АДРЕСА; 

МИРОПОЛЬСЬКІЙ Світлані Володимирівні,  що проживає АДРЕСА; 

СУЛІМІ Якову Яковичу,  що проживає АДРЕСА 

 

2. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 700 (сімсот) грн      

00 коп. ПАСІЧНИК Неонілі Семенівні, що проживає АДРЕСА
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3. Надати одноразову матеріальну допомогу в розмірі 500 (п’ятсот) грн    

00 коп.: 

ГОРБАТЮК Антоніні Олександрівні, що проживає АДРЕСА; 

ГОРБАТЮКУ Миколі Олександровичу, що проживає АДРЕСА; 

ГОРЧИНСЬКОМУ Івану Михайловичу, що проживає АДРЕСА; 

ГУСАРОВІЙ Надії Григорівні, що проживає АДРЕСА; 

МЕТЕЛЬСЬКІЙ Лідії Іванівні, що проживає АДРЕСА; 

ШМИРКО Євгенії Миколаївні, що проживає АДРЕСА. 

 

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

00 коп. ГРЕНЬ Миколі Андрійовичу, що проживає АДРЕСА. 

 

 5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(Валентина КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 12 000 (дванадцять тисяч) грн 

00 коп. на одноразову матеріальну допомогу та 82 (вісімдесят дві) грн 80 коп. 

на поштові витрати у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста на    

2020 рік по КПКВ 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення» на виконання міської програми соціального захисту 

населення до 2021 року. 

 

6. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити сплату коштів. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

 

Міський голова                            підпис                                Микола МЕЛЬНИЧУК 


