
          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят першої  сесії 

 
__.06.2018 р.                                       Летичів                                              №      

 

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

 

 

Розглянувши заяви громадян щодо надання матеріальної допомоги, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету та соціально-економічного розвитку,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати матеріальну допомогу:  

-  гр. Бондарчуку Богдану Володимировичу (вул. Огієнка Івана,1/1 кв.30) 

демобілізованому  з військової строкової служби в Збройних силах України 

в сумі 1000,00 грн., ідентифікаційний номер – 3443012613, паспорт НВ 

571711, п/б 5168742605539539; 

- гр. Гурській Валентині Володимирівні (с. Грушківці) матері-героїні, яка 

виховує шестеро дітей, одна з яких неповнолітня в сумі 5000,00 грн. 

ідентифікаційний номер – 2440102389, паспорт НВ 338457, о/б 

26258500325488; 

- гр. Бесідовській Олені Валеріївні (с. Бохни) матері-героїні, яка виховує 

шестеро дітей, двоє з яких є неповнолітні в сумі 10000,00 грн. 

ідентифікаційний номер – 2701817428, паспорт ЕА 874862, поштове 

відділення; 

- гр. Одріховській Валентині Василівні (вул. Дорошенка,25) матері-героїні, яка 

виховує шестеро неповнолітніх дітей в сумі 30000,00 грн. ідентифікаційний 

номер – відсутній, паспорт НР 738218, о/б 26201000142828; 

- гр. Качан Оксані Вікторівні (с. Рудня) матері-героїні, яка виховує восьмеро  

дітей, четверо з яких є неповнолітніми в сумі 20000,00 грн. ідентифікаційний 

номер – 2690419847, паспорт НА 659163,  п/б 5168757343582310; 

- гр. Чехуніну Андрію Володимировичу (вул. М.Кривоноса,11) 

військовослужбовцю,  що проходить військову службу в Збройних силах 

України за контрактом в сумі 1000 грн., військовослужбовцю,  що проходить 

військову службу в Збройних силах України за контрактом в сумі 1000 грн., 

ідентифікаційний номер –  паспорт НВ 757218, о/б 26251500846588. 



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  

 


