
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від 11 лютого 2020 року                                                                                        №50 

 

Про надання одноразової грошової 
допомоги особам на поховання  
 

Розглянувши заяви жителів сіл Княждвір, Кийданці, Рунгури та селища 
міського типу Печеніжин, врахувавши матеріали, що додані до заяви 

керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет селищної ради об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 
1. Надати одноразову грошову допомогу в розмірі по 500,00 грн. 

(П’ятсот грн. 00 коп.): 
− громадянці Дикан Лесі Миколаївні, 11.03.1982р.н.,*** 

ідентифікаційний номер ***, жительці с.Княждвір, вул.***, яка власним 
коштом похоронила Дикана Миколу Васильовича, 14.03.1965р.н., який не 
досягнув пенсійного віку та на момент смерті 11.01.2020р. не працював, не 
перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як безробітний; 

− громадянці Семків Надії Василівні, 19.06.1990р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жительці с.Кийданці, вул.***, яка власним 
коштом похоронив свого дядька Семенишина Василя Михайловича, 

07.12.1960р.н., який не досягнув пенсійного віку та на момент смерті 
12.01.2020р. не працював, не перебував на службі, не зареєстрований у центрі 
зайнятості як безробітний; 

− громадянці Остапчук Парасці Петрівні, 12.02.1960р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жительці с.Рунгури, вул.***, яка власним коштом 
похоронила свого сина Остапчука Миколу Миколайовича, 30.11.1990р.н., який 
не досягнув пенсійного віку та на момент смерті 21.01.2020р. не працював, не 
перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як безробітний; 

− громадянці Мацьків Дарії Степанівні, 25.11.1945р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***, жительці смт.Печеніжин, вул.***, яка власним 
коштом похоронила свого сина Мацьківа Богдана Юрійовича, 17.05.1962р.н., 
який не досягнув пенсійного віку та на момент смерті 19.01.2020р. не 
працював, не перебував на службі, не зареєстрований у центрі зайнятості як 
безробітний. 

2. Головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної 
громади, Олексіїшин Оксані Михайлівні, перечислити кошти в сумі 2060,00 



грн. (Дві тисячі шістдесят грн. 00 коп.) в тому числі 60,00 грн. (шістдесят 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 ОТГ                                         Ігор Довірак 
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