
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
27.07.2017 р.                                         Летичів                                               № 116 

 

Про надання матеріальної  

допомоги   

 

Відповідно до ст. 32, 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні, розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги, 

виконком селищної ради 

 

В И Р І Ш И В : 

1. Надати матеріальну допомогу: 

-  гр. Романець Галині Володимирівні (вул. Савіцького Юрія, буд.63/2)  на 

лікування   в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2382902807, паспорт 

НА968758, о/б 26259500325896; 

-  гр. Михальчишиній Інні Вікторівні (с.Копитинці)  на лікування чоловіка 

Михальчишина Олександра Сергійовича   в сумі 1500 грн. ідентифікаційний 

номер – 3119714887, паспорт НВ328865, п/б 4149499102934492; 

-  гр. Шиманській Лідії Миколаївні  (вул. Свободи, буд.13/1)  на лікування   в 

сумі 1000грн. ідентифікаційний номер – 1971802702, паспорт НА566432, 

поштове віділення; 

-  гр. Огороднік Галині Василівні  (с. Новокостянтинів)  на лікування сина 

Огородніка Миколи Васильовича 1986р.н.  в сумі 1000грн. ідентифікаційний 

номер – 2273303860, паспорт НА886058, поштове віділення; 

-  гр. Осадчому Володимиру Захаровичу (вул. Савіцького Юрія, буд.27 кв.4)  

на лікування   в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2046602991, 

паспорт НА157634, п/б 4149497829581265; 

-  гр. Качалці Світлані Панасівні (вул. Савіцького Юрія, буд.43 кв.3)  на 

лікування   в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 2014804763, паспорт 

НА966847, п/б 5168757255192710; 

-  гр. Муляру Володимиру Сергійовичу (вул. Савіцького Юрія, буд.33 кв.2)  

на лікування   в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 1782002995, паспорт 

НА080180, п/б 5168757280599368; 

-  гр. Дубинці Павлу Миколайовичу (вул. Руданського, буд.71)  на лікування   

в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 2032102737, паспорт НА157982, 

а/б 1175477700; 

-  гр. Рогожан  Марії Іванівни (вул. Каштанова, буд.45)  на лікування   в сумі 

1000 грн. ідентифікаційний номер – 2152222700, паспорт НА203543, п/б 

5168757305655930; 



-  гр. Мудрику Володимиру Євтихійовичу (вул.Гагаріна, буд.2)  на лікування   

в сумі 300грн. ідентифікаційний номер – 1698513650, паспорт НА081974, 

поштове відділення; 

- гр. Дзядух Антоніні Дмитрівні (с.Чапля ) на лікування   в сумі 500 грн. 

ідентифікаційний номер – 3077314785, паспорт НВ405891, поштове 

відділення; 

-  гр. Шокалюк Наталії Володимирівні (с.Суслівці)  на лікування чоловіка 

Шокалюка Олексія Вікторовича   в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2699202260, паспорт НА014421, п/б 5168757300348978; 

- гр. Малаковій Олені Федорівні (вул. Белавіна, буд.11 ) на лікування   в сумі 

1000 грн. ідентифікаційний номер – 3064601022, паспорт НВ256175, 

5168757295131769; 

- гр. Михальнюк Катерині Анатоліївні (вул. Пушкіна, буд.18 ) на лікування 

сина Михальнюка Єгора Івановича 2016р.н.  в сумі 1000 грн. 

ідентифікаційний номер – 2781202122, паспорт НВ477530, п/б 

5168742600622694; 

- гр. Слободянюк Любові Давидівні (вул. Комарова , буд.35) на лікування   в 

сумі 1000грн. ідентифікаційний номер – 1542218267, паспорт НА966217, о/п 

26250510434378; 

- гр. Поляковій Світлані Федорівні (с.Марківці) на лікування   в сумі 

2000грн. ідентифікаційний номер – 2345523987, паспорт НВ405817, п/б 

5168755513779526; 

- гр.Левченко Ользі Йосипівні (вул.Тімірязєва, буд.7/3) на лікування   в сумі 

1000 грн. ідентифікаційний номер – 1826409881, паспорт НА898911, 

поштове відділення; 

- гр.Стрельбіцькому Михайлу Петровичу (с. Майдан-Вербецький) на 

лікування   в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 2004718677, паспорт 

НВ063073, п/б 5168755511093805; 

- гр.Слободянюку Вадиму Миколайовичу  (вул. Володимира Великого, 

буд.29) на лікування дружини Слободянюк Лариси Олександрівни  в сумі 

500грн. ідентифікаційний номер –2676611890, паспорт НА565958, а/б 

0834143700; 

- гр. Голєвій Раїсі Порфирівні (вул.Савіцького Юрія, буд.28 кв.12) на 

лікування   в сумі 300 грн. ідентифікаційний номер – 1690602402, паспорт 

НА659478, п/б5168757229244043; 

- гр. Іванову Василю Михайловичу (вул. Автопарківська,1/1) на лікування   в 

сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 1958515516, паспорт ВМ488113, о/б 

26255520148381; 

  - гр.Степанюку Петру Степановичу (с.Грушківці) на лікування в сумі 1000  

грн. ідентифікаційний номер – 2319019296, паспорт  ЕС 422774, поштове 

відділення; 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги: 

    -  гр. Кравчук Альоні Василівні (вул. Савіцького Юрія, буд.81) на лікування в 

зв’язку із повторним зверненням; 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. 

 

 

Селищний голова                                                         І. Тисячний  


