
                                                              
Верхнянська сільська рада 

тридцять друга  сесія восьмого  скликання 

 

Від 27 січня 2023 року                                                          с.Верхня 

№ 513-32 /2022  

                                        

                                               проект    Р І Ш Е Н Н Я  
 

Про виділення одноразової 
матеріальної допомоги  
 

             Розглянувши заяви громадян Пристай Ірини Михайлівни  жительки 
с.Станькова вул.Українська,19,Пиць Дарії Юріївни жительки с.Болохів 
вул.Болохівська-1,31, Мельник Павлини Юріївни жительки с.Степанівка 
вул.Л.Українки,1, Іванів Ірини Василівни жительки с.Болохів 
вул.Болохівська-2,1, Мощича Степана Степановича жителя с.Степанівка 
вул.Лесі України,57г,Мощич Оксани Іванівни жительки с.Степанівка 
вул.Лесі Українки,50,Паньків Любові Михайлівни жительки с.Степанівка 
вул.Л.Українки,38, Шевчук Ірини Василівни жительки с.Завадка вул. 
Шевченка,3,Філіпович Марії Василівни жительки с.Збора вул.Зарічна,35, 
Лесів Людмили Петрівни жительки с.Збора вул.Зарічна,35,Волкової Тетяни 
Анатоліївни жительки с.Болохів вул.Болохівська-1,21,Кондрат Наталії 
Михайлівни жительки с.Іванкова вул.Франка, 2,Маліборської Оксани 
Михайлівни жительки с.Верхня вул.Шевченка,147 , Микитина Мирона 

Федоровича жителя с.Верхня вул.Л.Українки,9,Мельник Нелі Михайлівни 
жительки с.Довгий Войнилів вул.Шевченка,109,Джочки Вікторії 
Василівни жительки с.Збора вул.  про виділення  їм одноразової 
матеріальної   допомоги , беручи до  уваги пропозиції старост  та депутатів 
територіальної громади, відповідно до ст.34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» , Верхнянська сільська рада  

 

                                            в и р і ш и л а : 
    1.Надати одноразову допомогу  : 
- гр. Пристай Ірині Михайлівні    жительці  с.Станькова вул.Українська,19 

в  розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2832915823; 

- гр.Пиць Дарії Юріївні жительці с.Болохів вул.Болохівська-1,31 в  розмірі 
3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2297204169; 

- гр. Мельник Павлині Юріївні жительці с.Степанівка вул.Л.Українки,1 в  
розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2087424781; 

- гр. Іванів Ірині Василівні жительці с.Болохів вул.Болохівська-2,1 в  
розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.3708002061; 



- гр. Мощичу Степану Степановичу жителю с.Степанівка вул.Лесі 
України,57г, в  розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2627105818; 

- гр.Мощич Оксані Іванівні жительці с.Степанівка вул.Лесі Українки,38,  в  
розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.3086325145; 

- гр.Паньків Любові Михайлівні жительці с.Степанівка вул. Молодіжна,11 
в  розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2560503602 ; 

- гр.Шевчук Ірині Іванівні жительці с.Завадка вул.Шевченка,3 в  розмірі 
3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.3669107027 ; 

- гр.Філіпович Марії Василівні жительці с.Збора вул.Зарічна,35 в  розмірі 
3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.3592500247; 

- гр.Лесів Людмилі Петрівні жительці с.Збора вул.Зарічна,35 в  розмірі 3,0 
тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2722102246;  

- гр. Волковій Тетяні Анатоліївні жительці с.Болохів вул.Болохівська-1, 21 

в  розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.3168014663; 

- гр.Кондрат Наталії Михайлівні жительці с.Іванкова вул.Франка, 2 в  
розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2452504185; 

- гр.Маліборській Оксані Михайлівні жительці с.Верхня вул.Шевченка, 
147  в  розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.2608703448; 

- гр.Микитину Мирону Федоровичу жителю с.Верхня вул.Л.Українки,9 в  
розмірі 3,0 тис.грн. (  три тис. грн.), ід.ном.1775717230; 

- гр. Мельник Нелі Михайлівні жительці с.Довгий Войнилів 
вул.Шевченка,109  в  розмірі _____ тис.грн. (  ____тис. грн.), 
ід.ном.3512416840; 

- гр. Джочці Вікторії Василівні жительці с.Збора вул.Центральна,103  в  
розмірі _____ тис.грн. (  ____тис. грн.), ід.ном.3512416840; 
 

 2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

  питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

  (Гаврилів Р.І.) 
 

 

    Сільський голова                                     Михайло МАЛІБОРСЬКИЙ 
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