
 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 

 
22.08.2017 р.                                         Летичів                                               № 137 

 

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. Вонсовичу Петру Степановичу  (с.Бохни)  на лікування   в сумі 1000 

грн. ідентифікаційний номер – 1667301697, паспорт НА968758, п/б 

5168757328380367; 

-  гр. Дишкантюку Миколі Мартиновичу(вул..Зубкова Івана, буд 54)  на 

лікування   в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2215103316, паспорт 

НА566578, о/б 26258500494063; 

-  гр. Шиндерук Галина Андріївна (вул.Савіцького Юрія, буд.80/1)  на 

лікування чоловіка Шидерука Василя Івановича  в сумі 500 грн. 

ідентифікаційний номер – 1962103988, паспорт НВ 0622448, о/б 

26257510471301; 

-  гр. Авер’яновій Емілії Володимирівні (вул.Соборна, буд 17)  на лікування   

в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 1619204222, паспорт НА886066, 

поштове відділення; 

-  гр. Надобко Івану Іллічу (с.Новокостянтинів)  на лікування   в сумі 500 

грн. ідентифікаційний номер – 2005403076, паспорт НА899140, 

о/б26254510470565; 

-  гр. Бучинському Роману Циприяновичу (вул.Івана Франка, буд.26 кв.8)  на 

лікування   в сумі 300 грн. ідентифікаційний номер – 1842805557, паспорт 

НА462310, п/б 5168757241325416; 

-  гр. Майстер Тамарі Вікторівні (с.Подільське)  на лікування сина Майстер 

Артема Олександровича 2011р.н.  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2990511981, паспорт ВЕ969739, п/б5168742704997315; 

-  гр. Горбаєнку Валерію Васильовичу (с.Вербка )  на лікування   в сумі 1000 

грн. ідентифікаційний номер – 2327917970, паспорт НС474246, 

п/б4149499646239028; 

-  гр. Соколовій Катерині Олексіївні (вул.Б.Хмельницького, буд.2 )  на 

лікування   в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 1980100344, паспорт 

НВ227571, поштове відділення; 

 



-  гр. Коломійцю Миколі Олександровичу (с. Майдан Вербецький )  на 

лікування сина Коломійця Дмітрія Миколайовича  2015р.н.  в сумі 1000 грн. 

ідентифікаційний номер – 2601622654, паспорт АВ914601, 

п/б5168757292021492; 

-  гр. Сліщук Людмилі Сергіївні (вул.Тропініна, буд.38 )  на лікування   в 

сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2136613087, паспорт НА003200, 

п/б5168757293253235; 

-  гр. Косевич Валентині Мар’янівні  (c.Варенка )  на лікування   в сумі 300 

грн. ідентифікаційний номер – 1487819025, паспорт НА394080, поштове 

відділення; 

-  гр. Мовчанюк Ірині Андріївні  (c.Голенищево )  на лікування сина 

Мовчанюка Олександра Анатолійовича 2008 р.н.  в сумі 1000 грн. 

ідентифікаційний номер – 3235719489, паспорт НВ405333, 

п/б4149497852458456; 

-  гр. Гзоїм Олені Маркеловні  (вул.Кармелюка,  буд.2 кв.4  )  на лікування  в 

сумі 800 грн. ідентифікаційний номер – 1682803982, паспорт НА803002, 

поштове відділення; 

-  гр. Вороновій Катерині Броніславівні(вул.Матвєєвої Олени, буд.16)  на 

лікування  в сумі 300 грн. ідентифікаційний номер – 1195012789, довідка 

ХМ06671, поштове відділення; 

-  гр. Казмірчук Надії Петрівні(вул.Соборна, буд.58)  на лікування  в сумі 500 

грн. ідентифікаційний номер – 0993318809, паспорт НА200241, 

п/б4149497825160304; 

-  гр. Дорош Олені Василівні(вул.Печенюка, буд.5)  на лікування  в сумі 500 

грн. ідентифікаційний номер – 2045506301, паспорт НВ227368, 

о/б26252510637753; 

-  гр. Стрельбіцький Володимир Васильович(с. Буцни)  на лікування  в сумі 

500 грн. ідентифікаційний номер – 1357803250, паспорт НА566412, поштове 

відділення; 

-  гр. Ферманчук Олександр Іванович(с. Грушківці)  на лікування доньки 

Ферманчук Іванни Олександрівни 1999р.н в сумі 500 грн. ідентифікаційний 

номер – 2390213577, паспорт НВ062802, п/б5168757325472779; 

- гр.. Махлярчуку Василю Павловичу (с. Хутір Майдан) на лікування в сумі 

1000 грн., ідентифікаційний номер – 2682602874, паспорт 000415542,                      

поштове відділення. 

 

2. Відмовити у наданні матеріальної допомоги: 

- гр. Мачковській Олені Венедиктивній (вул. Романа Шухевича, буд.91/1)  в 

зв’язку з відсутністю коштів; 

- гр. Слободянюк Пелагеї Іванівні (с. Копитенці)  на лікування  в зв’язку з її 

смертю. 

 

3. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. 

 

 

Селищний голова                                                         І. Тисячний  


