
 

  ПРОЕКТ  

           

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят шостої сесії 

 

23.04.2019 р.                                       Летичів                                          №   

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

 

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

Україні, розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги,  

погодивши з постійними комісіями, Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати матеріальну допомогу: 

- Буряну Анатолію Васильовичу  (вул. Кармелюка, буд.2 кв.3) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1899507015, паспорт НА968567, о/б 26204500150889; 

- Стрельбіцькому Анатолію Володимировичу (вул. Гончарна буд.23) ) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2155159178, паспорт НА194282, о/б 26202510148946; 

-Боярчук Галині Федорівні ( вул. Осліковського, буд.6 кв.10) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1813312024, паспорт НА014203, о/б 26209510416949; 

- Бригиді Євгенію Миколайовичу(провулок Пушкіна, буд.3 кв.2) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2230126515, паспорт НА527405, о/б 26200510148421; 

- Підлісному Валерію Григоровичу (вул. Смолінського Леоніда буд.44) 

учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2187004412, паспорт НА000404, п/б 5168757347135420; 

- Пилипчуку Якову Олександровичу (вул. Смолінського Леоніда буд.28)  

учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1936515177, паспорт НА967512, о/б 26208510149660; 

-Поліщуку Анатолію Володимировичу (вул. Свободи буд.31/1 кв.5) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2297202399, паспорт НА659474, о/б 26207510448135; 

-Малюті Миколі Васильовичу (с.Суслівці) учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в 

сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2289421036, паспорт НА658220, о/б 

26203500150244; 

- Гудзяку Віталію Анатолійовичу (вул. Автопарківська буд.4а кв.6) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1863820237, паспорт НА462376, п/б 5168742603683891; 

 



-Пікало Володимиру Васильовичу (с. Попівці) учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2394402396, паспорт 

НА899119, а/б 2620451789, к/р 1203070100; 

- Антонюку Миколі Івановичу (вул. Б.Хмельницького, буд.8) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2079403015, паспорт НА081512, а/б 2620451789, к/р 1196899200; 

- Медвецькому Сергію Станіславовичу (вул. Івана Франка , буд.1/2)  учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2359216759, паспорт НВ062794, о/б 26208000142467; 

-Кирилюку Миколі Вікторовичу (вул.Прибузька, буд.7) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2096121377, паспорт 

НВ521252, о/б 26209510148411; 

-Ніколайчуку Віктору Івановичу (с.Гречинці) учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2138902870, паспорт 

НА657438, о/б 26206520365696; 

-Роспутняку Андрію Павловичу  (с.Грушківці) учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 1891606177, паспорт 

НА280133, о/б26206510150093; 

-Шкребеті Михайлу Зіновійовичу (вул. Івана Франка, буд.24. кв.16) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2096216393, паспорт НА658903, о/б 26202510485676; 

-Мовчанюку Дмитру Іларіоновичу (с. Голенищево) учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2343002777, паспорт 

НА280069, о/б 26207000339260; 

-Мулу Олександру Анатолійовичу( провулок Терешкової, буд.7 кв.6) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

2221302318, паспорт НВ571660, о/б 26202500734100; 

-Коцюру Олександру Дмитровичу (вул. Якова Завірюхи, буд.7) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1819505636, паспорт НА803598, о/б 26206500149638; 

-Балинському Миколі Михайловичу (с. Новокостянтинів ) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 1774904271, паспорт 

НВ252620, о/б 26209500151139; 

-Котляр Валентині Іванівні (вул. Кармелюка, буд.46) дружині померлого  

учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1829909323, паспорт НВ227959, п/б 4149497872210770; 

-Макотерській Людмилі Сергіївні (провулок Терешкової, буд.7 кв.8) дружині 

померлого  учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. 

ідентифікаційний номер – 2272009480, паспорт НВ020526, п/б 

5168757386894069; 

-Деревянко Вірі Миколаївні (вул.Комарова буд.19) дружині померлого  

учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1607813544, паспорт НА194002, поштове відділення; 

- Бригіді Володимиру Петровичу (вул.Соборна, буд.1 кв.7) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2088703493, паспорт 

НВ508674, п/б 5168757356075111; 

-Насобкову Миколі Олексійовичу (с.Бохни) учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  

в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 2059706337, паспорт АВ388786, п/б 

4149497842971527; 



- Шаріпову Шахідулла Хітматовичу (провулок Зубкова Івана, буд.2а) ) 

учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер – 

1830309154, паспорт НА660719, поштове відділення; 

- Яловенко Миколі Дмитровичу (вул. Володимира Великого, буд.50/1) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер –

2051503210, паспорт НА968695, о/б 26202500150881; 

- Мазуренку Олександру Степановичу (вул. Мазура Василя, буд.5) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер –

2134802651, паспорт НА380977, о/б; 

- Орєхову  Юрію Миколайовичу (вул.. Коцюбинського, буд.74) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер –

1602701739, паспорт НА967712, о/б 26202752103891; 

- Смалюху Василю Васильовичу (вул. Кармелюка, буд.4 кв.3) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер –

2116902332, паспорт НВ253842, о/б 4149497856922390; 

- Федчику Віталію Антоновичу (с.Козачки)  учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  

в сумі 1000 грн. ідентифікаційний номер –2116902332, паспорт НА659099, 

поштове відділення; 

 

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  

 


