
          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Тридцять першої сесії 

 
30.06.2017 р.                                       Летичів                                          №   4 

 

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. Лупандіну Олександру Олександровичу (вул. Пархоменка, буд.5) 

демобілізованому  з військової строкової служби в Збройних силах України в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 3419715674, паспорт НВ 549670,  

п/б 4149497871534238; 

-   гр.  Щираню Миколі Петровичу (с.Чапля) демобілізованому  з військової 

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

ідентифікаційний номер – 3498510218, паспорт НВ 678787,  п/б 

5168757300348630; 

- гр. Білецькому Руслану Івановичу (вул. Чорновола, буд.16) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

3014805533, паспорт НВ634416, п/б 4149497872673415; 

-  гр. Бригиді Олександру Євгенійовичу  (пров. Пушкіна, буд.3 кв.2 ) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

3042102474, паспорт НА660021, п/б 5168742703902936; 

-  гр. Вуйко Вадиму Васильовичу  (с. Суслівці) військовослужбовцю, що 

проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер –3032803355, паспорт НА658820, 

п/б 5168757261412383; 

-  гр. Навроцькому Олегу Петровичу  (вул.Кармелюка, буд.32 кв.2) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

2562620331, паспорт НА486235, п/б 4149497835922107; 

-  гр. Розову Олександру Миколайовичу (вул.Савіцького Юрія, буд.87) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

2510702076, паспорт НА657753, п/б 4149497842971535; 

-  гр. Левчуку Сергію Анатолійовичу (вул. Савіцького Юрія, буд.90 кв.15) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 



України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

2555312553, паспорт НА803146, п/б 4149497865258547; 

-  гр. Стокальському Володимиру Вікторовичу (вул. Осліковського буд.4а, 

кв.15) військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних 

силах України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

2346322036, паспорт НА657349, п/б 5168757297546824; 

- гр. Стрельбицькій Аллі Василівні (вул. Набережна, буд.23/2) дружині 

військовослужбовця Стрельбицького Анатолія Анатолійовича , що 

проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 2672802402, паспорт НА 

528413,  п/б 5168757229166311; 

- гр. Савчуку Володимиру Васильовичу (вул. Ламана, буд.5) 

військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних силах 

України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

27981105338, паспорт НВ763467, п/б 4149499649462767; 

-   гр.  Кашперському Олександру Івановичу (вул. Осліковському , буд.4/1 

кв.11) військовослужбовцю, що проходить військову  службу в Збройних 

силах України за контрактом,  в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 

2442018434, паспорт НА380822, п/б 4731219101091654; 

-   гр. Рейнісу Богдану Олеговичу (с.Козачки) військовослужбовцю, що 

проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 3387203735, паспорт НВ521204, 

п/б 4149439390723033; 

-  гр. Марчук Анастасії Валеріївні (вул. Івана Франка, буд.37) на лікування 

сина Буянова Володимира Олександровича 2017р.н. в сумі 10000 грн. 

ідентифікаційний номер – 3155608887, паспорт  НВ405324, о/б 

26254510464816; 

- гр. Лошкарьову Антону Борисовичу (с. Сахни) військовослужбовцю, що 

проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 3563311214, паспорт НВ 724119, 

п/б 4149499648307443; 

- гр. Черняку Леоніду Аполінаровичу (с. Терлівка) військовослужбовцю, що 

проходить військову  службу в Збройних силах України за контрактом,  в 

сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 2464902471, паспорт НВ 552581, 

п/б 4149497842026447. 

 

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  

 


