
 

 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 25 березня 2021 року                                                                                       №58 

 

Про надання одноразової  
допомоги 
 

Розглянувши заяви жителів сіл Рунгури, Кийданці, Княждвір, Малий 
Ключів, Слобода, Молодятин, Марківка, Сопів та селища міського типу 
Печеніжин,  врахувавши матеріали, що додані до заяв керуючись ст. 34 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
селищної ради 

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

− Остапчуку Миколі Миколайовичу, ***р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жителю с.Рунгури, вул*** – 400 грн. 00 коп.; 

− Юрійчуку Івану Васильовичу, ***р.н., паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм ***, ідентифікаційний номер***  жителю 

смт.Печеніжин, вул.*** – 400 грн. 00 коп.; 
− Коструб'як Одарці Михайлівні, ***р.н., паспорт громадянина України 

з безконтактним електронним носієм ***, ідентифікаційний номер *** жительці 
с.Кийданці, вул. *** – 500 грн. 00 коп.; 

− Ільчишин Марії Василівні, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер 

***жительці с. Слобода, вул. *** – 400 грн. 00 коп.; 
− Варчуку Василю Івановичу, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер *** 

жителю смт. Печеніжин, вул.*** – 300грн. 00 коп.; 

− Туліці Марії Дмитрівні, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер *** 

жительці с.Кийданці, вул. *** – 200 грн. 00 коп.; 

− Федюку Дмитру Дмитровичу, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер 

*** жителю с.Кийданці, вул.*** – 400 грн. 00 коп.; 

− Васильчуку Володимиру Васильовичу, ***р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жителю с.М.Ключів, вул. *** – 400грн. 00 коп.; 

− Соколишин Марії Михайлівні, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер 

*** жительці с. Молодятин, вул. *** – 400 грн. 00 коп.; 
− Гаврищук Євдокії Василівні, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер *** 

жительці с. Марківка, вул. *** – 500 грн. 00 коп.; 
− Остап'юк Марії Дмитрівні, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер *** 

жительці с. Сопів, вул. *** – 400 грн. 00 коп.; 



− Жолобу Василю Івановичу, ***р.н., ***, ідентифікаційний номер *** 

жителю с. Слобода, вул.*** – 400 грн. 00 коп.; 
− Шепетюку Михайлу Дмитровичу, ***р.н.,***, ідентифікаційний 

номер *** жителю с. Слобода, вул. *** – 500 грн. 00 коп.; 
− Кабалюк Галині Ярославівні, ***р.н., паспорт громадянина України з 

безконтактним електронним носієм ***, ідентифікаційний номер *** жительці 
смт. Печеніжин, вул. *** – 300 грн. 00 коп. 

− Юхненко Василь Степанович, ***р.н., паспорт громадянина України з 
безконтактним електронним носієм ***, ідентифікаційний номер *** жительці 
с.Княждвір, вул. *** – 300 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 6 025,00 грн. (Шість тисяч двадцять п’ять грн. 00 коп.) в тому числі 
225,00 грн. (Двісті двадцять п’ять грн. 00 коп.) поштового збору. 

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

 

 

Селищний голова                                                                                 Ігор Довірак 


