
          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Двадцять дев’ятої сесії 

 
31.05.2017 р.                                       Летичів                                          №  10  

 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

 

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.14, ст.72 Бюджетного кодексу України,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати матеріальну допомогу:  

-  гр. Липкань Тетяні Володимирівні (вул. Лютнева, буд.19) на лікування 

доньки Липкань Дарії Андріївни 2013 р.н. в сумі 10000 грн.;   

-  гр.. Андрушко Олегу Петровичу (вул. Л.Українки,) на лікування дружини 

Андрушко Галини Михайлівни в сумі 10000,00 грн.;    

-  гр. Юхненку Володимиру Олеговичу (с. Грушківці ) демобілізованому  з 

військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.; 

-  гр. Ільніцькому Михайлу Олександровичу (вул. Глібова, 3 ) демобілізованому  

з військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.;    

-  гр. Юрковському Віталію Петровичу (с. Терлівка ) демобілізованому  з 

військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.;   

-  гр. Лірі  Вадиму Віталійовичу (вул. Козацька, буд.18/3 ) демобілізованому  з 

військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.;  

-  гр. Полоніцькому Роману Броніславовичу (вул. Коцюбинського буд.31) 

демобілізованому  з військової строкової служби в Збройних силах України 

в сумі 1000,00 грн.;   

- гр. Драчуку Сергію Володимировичу (с. М.Голенищівський) 

демобілізованому  з військової строкової служби в Збройних силах України 

в сумі 1000,00 грн.; 

- гр. Панчуку Андрію Миколайовичу (вул. Маринюка, буд. 11) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн.; 

- гр. Мельнику Максиму Сергійовичу (вул. Чорновола,5) демобілізованому  з 

військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.; 

- гр. Дацюку Миколі Володимировичу (вул. Романа Шухевича, 67) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн.; 



- гр. Панасюку Віктору Костянтиновичу (вул. Небесної Сотні,28/1) 

демобілізованому  з військової строкової служби в Збройних силах України 

в сумі 1000,00 грн.; 

-  гр. Матіяш Володимиру Павловичу (вул. Маринюка,2) демобілізованому  з 

військової строкової служби в Збройних силах України в сумі 1000,00 грн.; 

- гр. Погонець Василю Вікторовичу (с. Новокостянтинів) військовослужбовцю, 

що проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн. 

  

2. Виконання даного рішення покласти на начальника відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.). 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний  

 


