
 
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від 10 березня 2020 року                                                                                     №75 

 

Про надання одноразової  
допомоги 
 

Розглянувши заяви жителів сіл Кийданці,  Марківка, Молодятин, 
М.Ключів, Княждвір, Рунгури, 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 
об’єднаної територіальної громади 

в и р і ш и в: 
1.Надати одноразову грошову допомогу громадянам: 
− Тимчуку Михайлу Адамовичу, 03.12.1952р.н., ***, ідентифікаційний 

номер *** жителю с.Кийданці , вул.*** – 300 грн. 00 коп.; 

− Куцуляк Софії Василівні, 05.06.1925р.н.,***, ідентифікаційний номер 

*** жительці с. Кийданці, вул.***– 200 грн. 00 коп.; 
− Мельничук Оксані Михайлівні, 01.01.1970р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***  жительці с.Княждвір, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Візнюк Оксані Василівні, 28.12.1983р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жительці с.Княждвір, вул.*** – 300грн. 00 коп.; 

− Суслопарові Ніні Павлівні, 29.01.1953р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с.Княждвір, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Коструб᾽як Тамарі Миколаївні, 08.02.1943р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с.Сопів, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Піганюк Марії Миколаївні, 14.08.1956р.н., ***, ідентифікаційний 

номер *** жительці  смт.Печеніжин, провул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Якубенко Наталії Федорівні, 13.10.1946р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***жительці смт.Печеніжин, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Григорчуку Михайлу Петровичу, 03.10.1954р.н., ***, 

ідентифікаційний номер *** жителю смт.Печеніжин, вул.*** – 400 грн. 00 коп.; 
− Прокопів Розалії Дмитрівні, 16.10.1937р.н.,***, ідентифікаційний 

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

− Копильців Євдокії Василівні, 01.03.1950р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жительці с.Марківка, вул.С.Стрільців, 118 – 400грн. 00 коп.; 

− Яневич Ганні Анатоліївні, 12.02.1965р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жительці с.Княждвір, вул.*** – 300грн. 00 коп.; 



− Павлюку Миколі Степановичу, 19.12.1977р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жителю смт.Печеніжин, вул.*** – 300грн. 00 коп.; 

− Лаврук Оксані Миколаївні, 06.06.1967р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жительці смт Печеніжин, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Андрусяк Марії Несторівні, 23.12.1960р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці смт.Печеніжин, вул.*** – 500грн. 00 коп.; 

− Вівчарук Марії Василівні, 22.05.1938р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с. Кийданці, вул.***– 500 грн. 00 коп.; 

− Федорак Любові Василівні, 23.03.1964р.н., ***, ідентифікаційний 
номер ***  жительці смт.Печеніжин, вул.***– 300 грн. 00 коп.; 

− Бойчук Любові Степанівні, 20.02.1959р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці, смт.Печеніжин, вул.***– 400 грн. 00 коп.; 

− Кузьмак Парасковії Миколаївні, 17.03.1941р.н., ***, 

ідентифікаційний номер ***  жительці с. Кийданці, вул.***– 500 грн. 00 коп.; 
− Панчошак Розалії Михайлівні, 23.03.1947р.н., ***, ідентифікаційний 

номер *** жительці с.Рунгури, вул.***– 300 грн. 00 коп.; 
− Юхненко Василь Степанович, 22.09.1955р.н., паспорт громадянина 

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

жителю с.Княждвір, вул.***– 500 грн. 00 коп.; 
− Васильчуку Володимиру Васильовичу, 16.10.1986р.н., ***, 

ідентифікаційний номер*** жителю с.М.Ключів, вул.*** – 400 грн. 00 коп.; 
− Яремчук Олені Михайлівні, 01.09.1949р.н., ***, ідентифікаційний 

номер ***  жительці с.Молодятин, вул.***– 500 грн. 00 коп.; 
− Дворняку Василю Дмитровичу, 11.11.1966р.н., ***, ідентифікаційний 

номер*** жителю с.М.Ключів, вул.*** – 500 грн. 00 коп.; 
− Ткачук  Христині Петрівні, 02.06.2001р.н., паспорт громадянина 

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

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

− Каратнику Володимиру Васильовичу, 23.11.1974р.н.*** 

ідентифікаційний номер *** жителю с.Княждвір, вул.*** – 500 грн. 00 коп.;  
− Жолобан Марії Василівні, 09.07.1965р.н., ***ідентифікаційний номер 

*** жительці с.Княждвір, вул.*** – 500 грн. 00 коп. 
− Малиновському Василю Івановичу, 19.03.1958р.н. *** 

ідентифікаційний номер *** жителю с.М.Ключів, вул.*** – 400 грн. 00 коп.;  
− Юрійчук Марії Михайлівні, 13.01.1950р.н. *** ідентифікаційний 

номер *** жительці с.Сопів, вул.*** – 400 грн. 00 коп.;  
− Дмитренко Лідії Василівні, 19.04.1958р.н. *** ідентифікаційний 

номер *** жительці с.Сопів, вул.*** – 400 грн. 00 коп.;  
− Шовковій Ганні Йосипівні, 02.01.1957р.н. *** ідентифікаційний 

номер ***жительці смт Печеніжин, 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 14 080,00 грн. (Чотирнадцять тисяч вісімдесят грн. 00 коп.) в тому числі 
480,00 грн. (Чотириста вісімдесят 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. 
 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                 Роман Шупяк 
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