
 

Україна 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від 13 жовтня 2020 року                                                                                    №223 

 

 

Про надання одноразової грошової 
допомоги особам, які брали участь 
у зоні АТО (ООС) з нагоди святкування 
Дня захисника України 

 

 

З нагоди святкування Дня захисника України та з метою забезпечення 
належного вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та 
територіальної цілісності України керуючись ст. 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 
1. Надати одноразову грошову допомогу громадянам: 

− Гайсану Володимиру Васильовичу, 11.05.1971р.н., *** 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Слобода вул.*** −              1000 

грн.00коп.; 
− Гриджуку Миколі Васильовичу, 04.08.1987 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Слобода вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Гунчаку Олегу Васильовичу, 07.03.1992 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Слобода вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Зубаку Володимиру Володимировичу, 21.08.1995 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Слобода вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Палагняку Миколі Миколайовичу, 07.01.1984 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Слобода вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Поліщуку Олексію Васильовичу, 10.11.1984р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Слобода вул*** − 1000грн.00коп.; 
− Прокопіву Миколі Ярославовичу, 22.12.1996р.н., *** ідентифікаційний 

номер **, жителю с. Слобода вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Ровенчуку Ігорю Васильовичу, 15.05.1972р.н., ***, ідентифікаційний 

номер***, жителю с.Слобода, вул.*** – 1000грн.00коп. 
− Скрипнику Василю Івановичу, 26.03.1968р.н., *** ідентифікаційний 

номер***, жителю с.Слобода вул.*** − 1000грн.00коп.; 



− Федоришину Івану Васильовичу, 12.06.1993р.н., ***, ідентифікаційний 
номер  ***, жителю с.Слобода, вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Бойківу Петру Романовичу, 08.07.1982р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.;  

− Волощуку Роману Любомировичу, 28.11.1990 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Рунгури вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Волощуку Руслану Миколайовичу, 13.11.1985 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Рунгури вул*** − 1000грн.00коп.; 
− Воронюку Юрію Васильовичу, 01.12.1994 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Рунгури вул.***   − 1000грн.00коп.; 
− Григоріву Василю Богдановичу, 14.09.1971 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** - 1000грн.00коп; 

− Григоріву Івану Дмитровичу, 01.08.1973 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Рунгури, вул.*** – 500грн.00коп.; 

− Григоріву Юрію Юліяновичу, 17.07.1974 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Жупнику Сергію Ярославовичу 16.03.1983р.н., *** ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Івасюку Василю Мирославовичу, 16.03.1992 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер  *** жителю с.Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп; 

− Михайлюку Роману Васильовичу, 25.06.1981 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** − 500грн.00коп.; 
− Михасюку Андрію Мирославовичу, 28.01.1990 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Прокопіву Івану Ярославовичу, 03.07.1986 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Стефаку Василю Васильовичу, 09.09.1979р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с.Рунгури вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Стефаку Сергію Миколайовичу, 01.01.1986 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Рунгури  вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Стефанишину Володимиру Васильовичу,  27.07.1991 р.н.,***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Рунгури, вул.*** - 1000грн.00коп.; 
−  Атаманюку Миколі Васильовичу,  20.12.1984 р.н., ***, відмітка про 

відсутність ідентифікаційного номера від 13.01.2015, жителю с.Княждвір 
провул.***− 1000грн.00коп.; 

− Бакаю Миколі Васильовичу, 15.02.1995 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с Княждвір вул. *** − 1000грн.00коп.; 

−  Голомезі Володимиру Васильовичу, 13.06.1986 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Княждвір вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Зеленчуку Петру Миколайовичу, 21.08.1966 р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с.Княждвір  вул.*** − 1000грн.00коп.; 



− Коструб’яку Руслану Васильовичу, 12.03.1979 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.Княждвір вул.***4  − 1000грн.00коп.; 
− Копильціву Ігорю Васильовичу, 12.05.1973 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Княждвір вул. *** − 1000грн.00коп.; 
− Литвенюку Михайлу Миколайовичу, 19.07.1994р.н., *** 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.Княждвір вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Мудьку Степану Юрійовичу, 09.01.1994 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Княждвір вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Римарчуку Роману Васильовичу, 16.07.1996 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер***, жителю с. Княждвір вул.***, 21− 1000грн.00коп.; 
− Андрусяку Руслану Яковичу, 02.10.1973 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Білейчуку Петру Івановичу, 14.06.1989 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Бровчуку Ростиславу Васильовичу, 04.04.1995 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Сопів вул.***  − 1000грн.00коп.;     
− Войцеховському Миколі Васильовичу, 17.12.1997 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Євченку Олегу Олександровичу, 16.05.1969 р.н.,***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с.Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Крамару Володимиру Михайловичу, 15.04.1983 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.*** − 1000грн.00коп.; 
− Петруку Василю Васильовичу, 20.12.1973 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Сопів вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Петруку Святославу Дмитровичу, 23.03.1985 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Сопів вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Петруку Тарасу Дмитровичу, 06.03.1994 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***,  жителю с. Сопів вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Солонині Роману Васильовичу, 29.11.1981 р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Стефураку Віталію Ярославовичу, 15.04.1997 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.Сопів вул.***− 1000грн.00коп.; 
 − Федюку Андрію Романовичу, 23.11.1994 р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Сопів вул.***− 1000грн.00коп.; 
− Филипіву Ярославу Іллічу,  01.01.1964 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с.Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Шевчуку Юрію Володимировичу, 22.04.1984 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Шидловському Віталію Івановичу 05.03.1994 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Сопів вул.***   − 1000грн.00коп.; 
− Ющаку Івану Івановичу, 05.08.1985 р.н., ***, ідентифікаційний номер 

***, жителю с. Сопів вул.*** − 1000грн.00коп.;   



− Лавриновичу Миколі Васильовичу, 24.08.1994р.н., ***, 

ідентифікаційний номер***, жителю с. Кийданці, вул.*** − 1000грн.00коп.; 
− Петруку Роману Васильовичу, 12.01.1978 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю с.Кийданці, вул.*** – 1000грн.00коп.; 

− Сидоринчуку Володимиру Васильовичу, 27.07.1987 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер***, жителю с. Кийданці, вул.***- 1000грн.00коп.; 

− Свищуку Андрію Івановичу, 31.01.1996р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Кийданці вул.***− 1000грн.00коп.; 

− Фреюку Дмитру Дмитровичу, 23.05.1991р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** , жителю с.Кийданці, вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

 − Микитюк Василь Васильович, 12.12.1995 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Марківка вул *** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Микитюку Ігорю Васильовичу, 29.12.1978 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Марківка вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Пацеріну Юрію Юрійовичу, 08.12.1991 р.н., *** ідентифікаційний 
номер***, жителю с Марківка вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Арамі Дмитру Васильовичу, 25.08.1989 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Молодятин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Валявському Миколі Васильовичу, 17.12.1987 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Молодятин вул.*** –500грн.00 коп.; 
− Кваснюку Івану Петровичу, 06.10.1990р.н., *** ідентифікаційний 

номер ***, жителю с. Молодятин  вул.***– 1000 грн. 00 коп.; 

− Кушніру Івану Івановичу, 01.11.1982 р.н. ***, ідентифікаційний номер 
***, жителю с. Молодятин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Сметанюку Євгенію Степановичу, 06.01.1996 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Молодятин  вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Сметанюку Миколі Михайловичу, 30.01.1975 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с. Молодятин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Стефураку Василю Петровичу, 11.01.1969 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Молодятин  вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Шелембину Руслану Дмитровичу, 23.02.1984 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю с.Молодятин вул.***– 1000 грн. 00 коп.; 

− Юзьківу Любомиру Олеговичу, 18.10.1976 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. Молодятин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Бабію Василю Вікторовичу, 21.07.1977 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Печеніжин, вул.***− 1000грн.00коп.; 

− Білецькому Василю Васильовичу, 14.02.1984 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт. Печеніжин вул. *** − 1000 грн.00 
коп.; 

− Бойчуку Михайлу Володимировичу, 12.11.1992 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт. Печеніжин вул. *** – 1000 грн. 00 
коп.; 



− Бойчуку Андрію Володимировичу, 12.11.1992 р.н.***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Будківський Станіслав Сергійович, 06.04.1998 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт. Печеніжин,  вул. Л***− 

500грн.00коп.; 

− Варчуку Андрію Васильовичу, 09.12.1988 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул. *** – 1000 грн. 00 коп.;  

− Гаврищуку Дмитру Дмитровичу, 07.12.1975р.н. ***, ідентифікаційний 
номер ***  жителю  смт. Печеніжин, вул. *** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Гнатюку Роману Зеновійовичу, 14.07.1982 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.***– 1000 грн. 00 коп.; 

− Горецькому Роману Дмитровичу, 01.12.1991 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** – 1000 грн. 00 
коп.; 

− Козьменко Ігору Ярославовичу, 01.03.1991 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.***1 – 1000 грн. 00 коп.;  

− Круглику Богдану Юрійовичу, 05.12.1990 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин провул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Кузику Богдану Васильовичу, 25.08.1976 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Мотруку Богдану Івановичу, 13.06.1974 р.н., паспорт громадянина 

України з безконтактним електронним носієм ***, ідентифікаційний номер ***, 

жителю смт. Печеніжин вул.***  – 1000 грн. 00 коп.; 

− Мушинському Роману Дмитровичу, 17.07.1977 р.н., ***, 

ідентифікаційний номер *** жителю смт.  Печеніжин вул*** – 1000 грн. 00 
коп.; 

− Олексину Василю Івановичу, 02.11.1990 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Перцовичу Владиславу Володимировичу, 20.06.1996р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жителю смт.Печеніжин, вул*** − 1000грн.00коп.; 
− Сметанюку Олегу Дмитровичу, 03.05.1984 р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Тихонюку Олегу Васильовичу, 03.05.1981 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с.Печеніжин, вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Филипіву Роману Васильовичу, 01.06.1995 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул.*** − 1000грн.00коп.; 

− Шовковому Миколі Васильовичу, 10.08.1994 р.н., паспорт 
громадянина України з безконтактним електронним носієм ***, 

ідентифікаційний номер ****, жителю смт. Печеніжин вул.*** − 500 грн. 00 

коп.; 

− Шовковому Юрію Дмитровичу, 19.03.1982 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин, вул.*** – 1000 грн. 00 коп.;  



− Якуб’яку Роману Івановичу, 03.08.1977 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю смт. Печеніжин вул. *** – 1000 грн. 00 коп.; 

− Варчуку Роману Дмитровичу, 05.03.1992 р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***, жителю с. М.Ключів вул.***  −1000 грн. 00 коп. 

2. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади, Олексіїшин Оксані Михайлівні, перечислити кошти в сумі 90 125,00 

грн. (Дев’яносто тисяч сто двадцять п’ять грн. 00 коп.) в тому числі 2 625,00 

грн. (Дві тисячі шістсот двадцять п’ять грн. 00 коп.) поштового збору. 
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади О.Олексіїшин. 

 

 

 

Печеніжинський селищний голова 
об’єднаної територіальної громади                                                   Ігор Довірак 


	ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

