
 

          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої  сесії 

 
30.08.2018 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. Савіцькому Леоніду Едуардовичу (с. Терлівка), військовослужбовцю,  що 

проходить військову службу в Збройних силах України за контрактом в сумі 

1000 грн.; 

- гр. Глазко Юрію Вікторовичу (вул. Небесної Сотні,1/1 кв.4) 

військовослужбовцю,  що проходить військову службу в Збройних силах 

України за контрактом в сумі 1000 грн. 

- гр. Майданюк Катерині Степанівні (с. Сахни) на виготовлення пам’ятника 

сину Майданюку Якову Олександровичу, який загинув в зоні АТО в сумі 

10000,00 грн.; 

- гр. Зубковій Антоніні Петрівні (вул. Зубкова Івана,10) для покращення 

житлово-побутових умов сімї загиблого в  зоні АТО сина Зубкова Івана 

Івановича в сумі 10000,00 грн.; 

- гр. Савіцькій Надії Іванівні (вул. Савіцького Юрія,88 кв.24) для покращення 

житлово-побутових умов сімї загиблого в  зоні АТО сина Савіцького Юрія 

Миколайовича в сумі 10000,00 грн.,  

- гр. Димінській Неонілі Казимирівні (вул. Смолінського Леоніда,5) для 

покращення житлово-побутових умов сімї загиблого в  зоні АТО сина 

Смолінського Леоніда Денисовича  в сумі 10000,00 грн.; 

- гр. Віхтюк Тетяні Василівні (с. Юрченки) для покращення житлово-побутових 

умов сімї загиблого в  зоні АТО сина Віхтюка Івана Васильовича в сумі 

10000,00 грн.; 



- гр. Шірпал Тетяні Миколаївні (с. Суслівці) для покращення житлово-

побутових умов сімї загиблого в  зоні АТО сина Шірпала Леоніда ___ в сумі 

10000,00 грн.; 

- гр. Савчук Поліні Степанівні (с. Буцни) для покращення житлово-побутових 

умов сімї загиблого в  зоні АТО сина Присяжнюка Руслана Анатолійовича в 

сумі 10000,00 грн. 

  

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  

 


