
 

   

           

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят восьмої сесії 

 

22.05.2019 р.                                       Летичів                                          № 15  

 

Про надання матеріальної допомоги 

 

Розглянувши заяви громадян, відповідно до затвердженої Програми 

«Турбота»  Летичівської селищної ради  на 2017-2019 роки, керуючись ст. 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», погодивши з 

постійними комісіями, Летичівська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1.Надати матеріальну допомогу: 

- Антончику Степану Сергійовичу  (с.Горбасів) учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

-Марчуку Івану Васильовичу (с.Свічна) учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в 

сумі 1000 грн.; 

- Щелко Валерію Антоновичу  (вул.Савіцького Юрія, буд.28/14) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС в сумі 1000 грн.; 

- Дубограю Борису Володимировичу   (вул.Коцюбинського, буд.12) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС в сумі 1000 грн.; 

- Дубограй Валентині Михайлівні(вул.Коцюбинського, буд.12) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС в сумі 1000 грн.; 

-Віхтюку Владиславу Анатолійовичу (вул..Олени Теліги, буд.4/8)  в зв’язку з 

закінченням військової строкової служби в Збройних Силах України в сумі 

1000 грн.; 

-Коломійцю Олександру Андрійовичу (вул.Роману Шухевичу , буд.63)  в 

зв’язку з закінченням військової строкової служби в Збройних Силах України в 

сумі 1000 грн.; 

-Рикуну Олександру Івановичу (с.Кудинка)  в зв’язку з закінченням військової 

строкової служби в Збройних Силах України в сумі 1000 грн.; 

-Базилюку Віктору Юрійовичу (с.Гречинці) в зв’язку з закінченням військової 

строкової служби в Збройних Силах України в сумі 1000 грн.; 

- Сердюку Петру Валерійовичу (вул. Небесної Сотні , буд.1/1 кв.4) в зв’язку з 

закінченням військової строкової служби в Збройних Силах України в сумі 

1000 грн.; 

- Чікіну Дмитру Геннадійовичу(вул. Юрія  Савіцького, буд.18/6) в зв’язку з 

закінченням військової строкової служби в Збройних Силах України в сумі 

1000 грн.; 



- Шрубківському Володимиру Васильовичу (пр.Бугський, буд.3) на лікування в 

сумі 10000 грн.; 

- Кошелюку Віталію Юрійовичу (с. Грушківці) в зв’язку з закінченням 

військової строкової служби в Збройних Силах України в сумі 1000 грн.;  

- Авдєєву Михайлу Михайловичу (вул Руданського,5/2) в зв’язку з службою в 

Збройних Силах України 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  

 


