
 

 

 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
 

РІШЕННЯ 
 

від 12 січня 2022 року                                                                                            №11 

 

Про надання одноразової  
допомоги 
 

Розглянувши заяву жителів сіл Рунгури, Княждвір, Кіданч та врахувавши 
матеріали, що додані до заяв керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», рішення Печеніжинської селищної ради 24.12.2021 
№683-9/2021 «Про затвердження комплексної Програми соціального захисту 

населення Печеніжинської селищної ради на 2022-2026 роки», рішення 
Печеніжинської селищної ради від 15.12.2022 №888-13/2022 «Про бюджет 
Печеніжинської селищної територіальної громади на 2023 рік», рішення 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради від 11.01.2022 №05 «Про 
затвердження форм та необхідних документів для надання виплат згідно 
переліку заходів комплексної Програми соціального захисту населення 
Печеніжинської селищної ради на 2022-2026 роки» виконавчий комітет 
селищної ради 

В И Р І Ш И В: 
1.Надати одноразову грошову допомогу громадянам: 

− ОСТАПЧУКУ Миколі Миколайовичу, ***р.н., паспорт громадянина 
України виданий *** Коломийським РВ УДМС в Івано-Франківській області, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків *** жителю села 
Рунгури, вулиця *** –                 400 грн. 00 коп.; 

− ІВАСЮКУ Василю Олексійовичу ***р.н., паспорт громадянина 
України виданий *** Коломийським РВ УМВС в Івано-Франківській області, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків *** жителю села 
Рунгури, вулиця ***– 400 грн. 00 коп. на разрахунковий рахунок *** відкритий 
у АТ КБ «ПриватБанк», Київ Україна на ІВАСЮК Василь Олексійович 

ІПН:***; 

− ФІЛІМОНОВІЙ Галині Анатоліївні ***р.н., паспорт громадянки 
України виданий *** Коломийським РВ УМВС України в Івано-Франківській 
області реєстраційний номер облікової картки платника податків *** жительці 
села Княждвір, вулиця ***, – 400 грн. 00 коп.; 

− ТУРЯНСЬКОМУ Василю Степановичу ***р.н., паспорт громадянина 
України виданий *** виданий Коломийським РВ УМВС України в Івано-

Франківській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

***жителю села Кіданч, вулиця *** – 400 грн. 00 коп. на разрахунковий 



рахунок *** відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», Київ Україна на ТУРЯНСЬКИЙ 
Василь Степанович ІПН:***. 

2. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності 
Печеніжинської селищної ради ОЛЕКСІЇШИН Оксані Михайлівні, перечислити 
кошти в сумі 1 660 грн. 00 коп., з них: 

- в сумі 860,00 грн. (Вісімсот шістдесят грн. 00 коп.) в тому числі 60,00 

грн. (Шістдесят грн. 00 коп.) поштового збору; 

- в сумі 800,00 грн. (Вісімсот грн. 00 коп.) на вищенаведені розрахункові 
рахунки заявників відкриті в банківських установах. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на відділ 
бухгалтерського обліку та звітності Печеніжинської селищної ради Оксану 
ОЛЕКСІЇШИН. 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                              Ігор ДОВІРАК 


