
 
 

УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Коломийського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від 12 травня 2020 року                                                                                       №95 

 

Про надання одноразової  
допомоги 
 

Розглянувши заяви жителів сіл Кийданці, Марківка, Молодятин, Слобода, 

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: 
− Пацеріній Дарії Миколаївні, 13.01.1964р.н., ***, ідентифікаційний 

номер *** жительці с.Марківка, вул.*** – 300 грн. 00 коп.; 

− Рогацькій Марії Михайлівні, 08.06.1941р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с. Молодятин, вул. ***  – 300 грн. 00 коп.; 

− Павлюк Анастасії Василівні, 06.03.1942р.н., ***, ідентифікаційний 

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

− Михайлюку Юрію Федоровичу, 03.05.1945р.н., ***, ідентифікаційний 

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

− Андріяшко Ірині Василівні, 11.11.1966р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с.Рунгури, вул.*** – 400грн. 00 коп.; 

− Стефак Оксані Михайлівні, 21.10.1959р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці с.Княждвір, вул.***– 500грн. 00 коп.; 

− Баб᾽юку Петру Васильовичу, 11.07.1940р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жителю с.Кийданці, вул.*** – 300грн. 00 коп.; 

− Турянському Василю Степановичу, 29.10.1955р.н., ***, 

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

 

− Осипчук Марії Миколаївні, 26.12.1925р.н., ***, ідентифікаційний 

номер *** жительці смт.Печеніжин, вул.*** – 400грн. 00 коп.; 

− Сметанюку Василю Михайловичу, 06.09.1952р.н.,***, 

ідентифікаційний номер *** жителю  смт.Печеніжин, вул.*** – 400грн. 00 коп.; 

− Сметанюк Оксані Ярославівні, 09.06.1985р.н., ***, ідентифікаційний 
номер *** жительці смт.Печеніжин, вул.*** – 400 грн. 00 коп; 

− Прокопів Ганні Юріївні, 21.08.1945р.н., ***, ідентифікаційний номер 

*** жительці с.Слобода, вул*** – 300грн. 00 коп.; 



− Поповичу Роман Миколайовичу, 12.06.2001р.н., паспорт громадянина 
України з безконтактним електронним носієм  ***, ідентифікаційний номер *** 

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

− Филипів Оксані Василівні, 25.08.1979р.н., ***, ідентифікаційний номер 

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

− Сенчук Марії Василівні, 14.03.1947р.н., ***, ідентифікаційний номер 

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

− Ясінському Ярославу Дмитровичу, 24.04.1954р.н., ***, 

ідентифікаційний номер *** жителю смт.Печеніжин, вул.*** – 500грн. 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 6 340,00 грн. (Шість тисяч триста сорок грн. 00 коп.) в тому числі 240,00 

грн. (двісті сорок 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. 
 
 
 
В.о. Печеніжинського селищного голови ОТГ                  Михайло Стефанюк 
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