
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 04.04.2016 № 268-р 

м. Івано-Франківськ 
 
Про виділення коштів 
 
 

Відповідно до рішення обласної ради від 09.10.2015. № 1773-39/2015 „Про 
Програму розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 
2016-2020 роки” та Положення про порядок використання коштів Підпрограми 
„Фонд обласної ради на виконання депутатських повноважень” і клопотання 
депутатів обласної ради С. Басараба, Ю. Голінея, О. Дзеси, Н. Іваніва, Г. Карп,      
Б. Кобилянського, Д. Лащука, А. Левковича, В. Магаля, Ю. Мазура, Р. Осташука,   
Р. Павліва, І. Приймака, Р. Ткача, М. Торб’яка, І. Триніва, А. Яцишинця: 

 
1. Виділити з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень 

кошти в сумі 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень для надання адресної 
матеріальної допомоги на лікування Триніву Петру Васильовичу (ідентифікаційний 
номер 2538102670), який проживає у с. Оболоня Долинського району, в тому числі: 

 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата                   

С. Басараба; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата Ю. Голінея; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата О. Дзеси; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата Н. Іваніва; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата Г. Карп; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата                    

Б. Кобилянського; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата Д. Лащука; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата А. Левковича; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата В. Магаля; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата Ю. Мазура; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата Р. Осташука; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата Р. Павліва; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата І. Приймака; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата Р. Ткача; 
- 500 (п’ятсот) гривень - відповідно до клопотання депутата М. Торб’яка; 
- 3000 (три тисячі) гривень - відповідно до клопотання депутата І. Триніва; 
- 1000 (одна тисяча) гривень - відповідно до клопотання депутата                   

А. Яцишинця. 
Кошти перерахувати на вказаний депутатами особовий рахунок Триніва 

Петра Васильовича № 26259009850368 у ПАТ “УкрСиббанк”, МФО 351005, 
код 2538102670, розрахунковий рахунок 26259009850368. 

 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

голови обласної ради В. Гладія. 
 
Голова обласної ради Олександр Сич 

 


