
 
                       ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

                                      Р І Ш Е Н Н Я  
                                                       VІІ скликання                                                                                  

Сорок п’ятої сесії 

 

22.12.2017 р.                                   Летичів                                                  №  3 

 

Про надання матеріальної допомоги  

           

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

в Україні», ст.14, ст.72 Бюджетного кодексу України,  Програми «Турбота» 

Летичівської селищної ради на 2017-2019 роки, Летичівська  селищна рада  

 

                                                   В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати матеріальну допомогу:  

- гр. Неточаєву Олександру Сергійовичу (пров. Березовий,3) в зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом в сумі 1000 грн.; 

- гр. Повху Віталію Ігоровичу (с. Суслівці) в зв’язку із закінченням 

військової строкової служби   в сумі 1000 грн.; 

- гр. Матвєєву Михайлу Олексійовичу (вул. Осліковського, 4/1) в зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом в сумі 1000 грн.; 

- гр. Полякову Богдану Олеговичу (вул. Л.Українки,1) в зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом в сумі 1000 грн.; 

- гр. Карбівському Леоніду Леонідовичу (с. Майдан-Вербецький) для 

поліпшення умов проживання в будинку сімейного типу в сумі 15000 грн.; 

- гр. Вітренко Світлані Іванівні (вул. О.Теліги,2) для поліпшення умов 

проживання в будинку сімейного типу в сумі 15000 грн.; 

- гр. Савченко Тетяні Володимирівні (вул. Бурачека,26) для поліпшення умов 

проживання в будинку сімейного типу в сумі 15000 грн.; 

- гр. Закорчменній Наталії Анатоліївні (вул. Савіцького Юрія,59 кв.15), 

дружині військовослужбовця Закорчменного Андрія Олександровича,                   

який помер під час виконання обов’язків  військової служби, в сумі 10000,00 

грн.; 

- гр. Стрельбіцькому Сергію Васильовичу (с. Голенищеве) в зв’язку із 

закінченням військової строкової служби в сумі 1000 грн.; 

- Атамановій Людмилі Лаврентіївні (вул. Подільська,14) на лікування 

чоловіка Атаманова Валентина Броніславовича в сумі 7000 грн.; 

- Юрковському Павлу Феліксовичу (вул. Козацька,1а) в зв’язку із 

проходженням військової служби за контрактом в сумі 1000 грн. 

2. Виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (начальник 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 


