
 

   

           

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят сьомої сесії 

 

23.04.2019 р.                                       Летичів                                          № 16  

 

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: 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 



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

ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

-Балинському Миколі Михайловичу (с. Новокостянтинів ) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

померлого  учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

в сумі 1000 грн; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

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

в сумі 1000 грн.; 

- Миськову Сергію Володимировичу (вул. Руданського, буд.9/1) )  учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

-Кордишу Володимиру Порфирійовичу (с.Грушківці) учаснику ліквідації аварії 

на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

-Кушніру  Аркадію Францовичу (вул.Б.Хмельницького) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

- Корепіну Юрію Костянтиновичу (вул.Соборна, буд 1 кв.1) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

- Ортинському Віктору Івановичу (с.Бохни) учаснику ліквідації аварії на ЧАЕС  

в сумі 1000 грн.; 

-Шубарту Миколі Олександровичу (вул.Бурячека, буд.16) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 



- Перун Михайлу Михайловичу (вул. Романа Шухевича, буд.57) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

- Колесник Марії Гаврилівні (вул.Свободи, буд.37) дружині померлого  

учасника ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

- Шаргуну Леоніду  Олександровичу (вул.Коцюбинського, буд.18) учаснику 

ліквідації аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

- Шірпалу Петру Тріфоновичу (вул. Тиха, буд.1/1 кв.8) учаснику ліквідації 

аварії на ЧАЕС  в сумі 1000 грн.; 

-Дубограю Віталію Віталійовичу (вул..Небесної Сотні, буд.15) в зв’язку з 

закінченням військової строкової служби в Збройних Силах України в сумі 

1000 грн.; 

-Данчуку Василю Івановичу (вул.Олени Теліги) в зв’язку з закінченням 

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

-Cідлецькому Сергію Анатолійовичу (с.Рудня) в зв’язку із проходженням 

військової служби в Збройних Силах України за контрактом сумі 1000 грн.; 

-Савіцькому Володимиру Олександровичу (с.Ялинівка) в зв’язку з закінченням 

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

- Білоруському Василю Івановичу (с. Гречинці) на лікування  сина Білоруського 

Віктора Васильовича 1995 р.н., в сумі 10000 грн.,; 

-Мазурець Олені Олександрівні (с.Грушківці) на лікування  в сумі 10000 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  

 


