
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

  Р І Ш Е Н Н Я 
28.09.2017 р.                                         Летичів                                               №156 

 

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. Брищук Людмилі Анатоліївні  (вул. Ламана буд.15)  на лікування   в сумі 

1500грн. ідентифікаційний номер – 2546506968, паспорт НА014228, п/б 

4149499104036072; 

-  гр. Богулко Володимиру Васильовичу  (вул.Володимира Великого, буд.39)  

на лікування   в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 1392029590, паспорт 

НА527460, поштове відділення; 

-  гр. Бурдинському Віталію Олександровичу (вул. Олени Матвєєвої, буд.14 )  

на лікування   в сумі 500 грн. ідентифікаційний номер – 2165703514, паспорт 

НА463073, поштове відділення; 

-  гр. Юдіцькій Аллі Павлівні (вул. Чорновола, буд.27)  на лікування сина 

Юдіцького Віталія Павловича 2004 р.н.  в сумі 500 грн. ідентифікаційний 

номер – 2673821729, паспорт НВ021869, 5168757333472746; 

-  гр. Макарчуку Михайлу Васильовичу  (вул.Руданського, буд.11/2)  на 

вирішення соціально-побутових проблем  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний 

номер – 2779306196, паспорт НА660647, п/б; 

-  гр. Тимощук Любові Михайлівні  (с.Грушківці)  на лікування   в сумі 1000 

грн. ідентифікаційний номер – 1852504407, паспорт НА657808, 

п/б5168757241335100; 

-  гр. Войчаку Альфреду Петровичу   (вул. Володимира Великого, буд.80)  на 

лікування   в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 1572501976, паспорт 

НА659679, а/б 0340369400; 

-  гр. Решетнік Ядвізі Йосипівні   (с.Варенка)  на лікування   в сумі 500грн. 

ідентифікаційний номер – 1874603364, паспорт НА364633, поштове 

відділення; 

-  гр. Касяневич Оксані Богданівні   (с.Грушківці)  на лікування  чоловіка 

Касяневича Петра Васильовича в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2949715566, паспорт НА565445, п/б4149497872208956; 

-  гр. Лаврентюк Євгенії Гордіївні (с.Суслівці)  на лікування  в сумі 500грн. 

ідентифікаційний номер – 1636607888, паспорт НА966779, поштове 

відділення; 



-  гр. Гриськовій Цезарії Броніславівні   (вул.Небесної Сотні, буд.32)  на 

лікування  в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 1340017406, паспорт 

НА966008, поштове відділення; 

-  гр. Стецюк Олександр Сергійович   (пров.Подільський, буд.1)  на лікування  

в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 2306418559, паспорт НВ539409, 

п/б4149497812214817; 

-  гр. Драбенюк Єлізаветі Василівні   (вул. Володимира Великого , буд.42)  на 

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

НА968544, поштове відділення; 

-  гр. Косі Лесі Володимирівні   (вул.Савіцького Юрія , буд.98/7)  на лікування  

в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2269604382, паспорт НА968566, 

п/б4149497809624275; 

-  гр. Пасічник Олені Сергіївні   (вул.Савіцького Юрія , буд.90/1 )  на 

лікування  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2917616321, паспорт 

НА886412, п/б5168742704997307; 

-  гр. Врублевському Броніславу Аполлінарійовичу   (с.Рудня )  на лікування  

в сумі 800грн. ідентифікаційний номер – 2288910511, паспорт НВ021136, п/б 

5168757328334604; 

-  гр. Яшутіну Віталію Володимировичу    (вул. Пушкіна, буд.8)  на лікування  

в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 2017221378, паспорт НА967413, 

поштове відділення; 

-  гр. Бортник Галині Олексіївні    (вул. Франка, буд.19)  на лікування  в сумі 

500грн. ідентифікаційний номер – 1436818424, паспорт НА157987, 

о/б26256000037438; 

-  гр. Мулик Катерині Вікторівні    (вул. Олени Теліги, буд.2 кв.17)  на 

лікування   сина Кирила Володимировича 2009 р.н.в сумі 1500грн. 

ідентифікаційний номер – 3222909385, паспорт НВ490340, п/б 

5168757247307384; 

-  гр. Бучинському Тадеушу Броніславовичу    (вул.Матвеєвої Олени, буд.16)  

на лікування  в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 1113933814, паспорт 

НА486097, поштове відділення; 

-  гр. Григориченку Михайлу Миколайовичу    (вул. Багрія Олександра, буд.5)  

на лікування  в сумі 800грн. ідентифікаційний номер – 2143419713, паспорт 

НА041645, о/б5168757241335076; 

-  гр. Тронець Вірі Афанасівні   (вул. Коцюбинського, буд 3 )  на лікування  в 

сумі 1000грн. ідентифікаційний номер – 696203805, паспорт НА157749, 

поштове відділення;   

-  гр. Гнип Марії Василівні   (с. Суслівці )  на лікування внука Шрубківського 

Олександра Сергійовича  в сумі 500грн. ідентифікаційний номер – 

1872908329, паспорт НА886147, поштове відділення;   

-  гр. Мазур Вірі Євдокимівні (с. Чапля )  на лікування  в сумі 500грн. 

ідентифікаційний номер – 1590912942, паспорт НА886615, поштове 

відділення;   

-  гр. Печенюк Людмилі Степанівні (вул.Осліковського, буд 4 кв.11 )  на 

лікування  в сумі 800грн. ідентифікаційний номер – 1984418182, паспорт 

НВ062438, п/б 5168757328335080;   

2. Перенести розгляд заяви про надання матеріальної допомоги: 

-гр. Возного В’ячеслава Віталійовича (вул.Пушкіна, буд.1) на лікування сина 

Возного Дмитра В’ячеславовича 2012 р.н., на розгляд чергової сесії  

 



 

3. Відхилити розгляд заяв про надання матеріальної допомоги: 

- гр. Білецької Надії Віталіївни    (с.Суслівці) на лікування чоловіка Білецького 

Анатолія Вациславовича, в зв’язку з його смертю; 

- гр. Дащенко Катерини Дмитрівни    (с.Кудинка) на лікування чоловіка 

Дащенко Анатолія Петровича, в зв’язку з його смертю; 

 

 4. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на начальника відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності Ваврик Н.М. 

 

 

Селищний голова                                                         І. Тисячний  


