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Про надання одноразової 
матеріальної допомоги

Розглянувши звернення з доданими до них матеріалами, щодо надання 
матеріальної допомоги на лікування, поховання, у зв’язку з пожежею та для 
вирішення соціально -  побутових питань, керуючись Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 
31 січня 2007 р. № 99, рішеннями Володимирецької селищної ради № 36 від 08 
грудня 2015 року та № 37 від 08 грудня 2015 року,

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Надати матеріальну допомогу на лікування з коштів, передбачених 
бюджетом Володимргрецької селищної територіальної громади, наступним 
громадянам:

-  Адамчук Галині Степанівні у сумі 300 (триста) гри.;
-  Денисюку Василю Онисимовичу у сумі 300 (триста) грн.;
-  Горецькій Валентині Андріївні у сумі 500 (п’ятсот) грн.;
-  Годунок Любові Миронівні на лікування її брата Войтовича Ігора 

Мироновича у сумі 300 (триста) грн.;
-  Лунковській Вірі Леонтіївні на лікування її чоловіка Лунковського 

Віктора Захаровича у сумі 500 (п’ятсот) грн.;
-  Воробей Раїсі Степанівні у сумі 500 (п’ятсот) грн.;
-  Марчук Тамарі Володимирівні у сумі 500 (п’ятсот) грн.;
” Вишневській Галині Трохимівні у сумі 300 (триста) грн.;
-  Тутевич Ніні Василівні у сумі 500 (п’ятсот) грн.
2. Надати матеріальну допомогу на поховання з коштів, передбачених 

бюджетом Володимирецької селищної територіальної громади:



-  Шершень Валентині Степанівні на поховання її родича Шершня 
Миколи Адамовича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.;

-  Печончик Наталії Федорівні на поховання її батька Савчука Федора 
Федоровича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.;

-  Запоточній Тетяні Юріївні на поховання її дядька Жогла Володимира 
Уляновича у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.;

-  Моніч Олексію Панасовичу на поховання його дружини Моніч 
Галини Мусіївни у сумі 1 000 (одна тисяча) грн.

3. Надати матеріальну допомогу для ліквідації наслідків пожежі з коштів, 
передбачених бюджетом Володимирецької селищної територіальної громади у 
сумі 500 (п’ятсот) грн. Лісняк Степаниді Климівні для ліквідації наслідків 
пожежі у її приватному господарстві у с. Степангород по вул. Шкільна , буд. 
67.

4. Надати громадянці Шкроб Галині Адамівні з коштів, передбачених 
бюджетом Володимирецької селищної територіальної громади допомогу у 
сумі 1 000 (одна тисяча) грн. для вирішення соціально-побутових питань.

5. Виплату вищезазначених допомог провести в межах затверджених 
кошторисних признш

Селищний голов Василь КОВЕНЬКО


