
  
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

від 08.04.2016 № 286-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  клопотань 
депутата обласної ради  О. Мельниченко: 

 
1. Виділити з фонду обласної ради на виконання депутатських повноважень 

кошти в сумі: 
 
- 2000 (дві тисячі) гривень для надання адресної матеріальної допомоги на 

лікування Микитюк Марії Василівні (ідентифікаційний номер 2408117801), яка 
проживає у с. Княждвір Коломийського району. 

Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Микитюк Марії 
Василівни № 26250000022200 у Коломийському відділенні ПАТ "Державний 
ощадний банк України", МФО 336503, код 09336500, розрахунковий рахунок 
2909110; 

 
- 2000 (дві тисячі) гривень для надання адресної матеріальної допомоги на 

лікування інваліду ІІ групи Томащук Галині Василівні (ідентифікаційний 
номер 1740319847), яка проживає у с. Слобідка Косівського району. 

 Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Томащук 
Галини Василівни № 26202000370234 в Косівському відділенні ПАТ "Державний 
ощадний банк України", МФО 336503, код 09336500, розрахунковий рахунок 
2909905; 

 
- 2000 (дві тисячі) гривень для надання адресної матеріальної допомоги 

Шевчук Марії Іванівні (ідентифікаційний номер 3298802943), яка проживає у 
с. Пістинь Косівського району, на лікування сина Шевчука Олександра Ігоровича. 

Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Шевчук Марії 
Іванівни № 4731217111861538 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 305299, код 
14360570, розрахунковий рахунок 29244825509100; 

 
- 3000 (три тисячі) гривень для надання адресної матеріальної допомоги 

Хоцінському Василю Мироновичу (ідентифікаційний номер 2685316237), який 
проживає у с. Цуцулин Косівського району, на лікування дружини Хоцінської 
Марії Іванівни, інваліда І групи. 

 Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Хоцінського 
Василя Мироновича № 26254510809793 в Косівському відділенні ПАТ 
"Державний ощадний банк України", МФО 336503, код 09336500, розрахунковий 
рахунок 2924036; 

 



- 2000 (дві тисячі) гривень для надання адресної матеріальної допомоги на 
лікування інваліду І групи Копчуку Василю Пилиповичу (ідентифікаційний 
номер 1534550636), який проживає у с. Старий Косів Косівського району. 

 Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Копчука 
Василя Пилиповича № 26201019079408 в Косівському відділенні ПАТ 
"Державний ощадний банк України", МФО 336503, код 09336500, розрахунковий 
рахунок 2909905; 

 
- 1000 (одна тисяча) гривень для надання адресної матеріальної допомоги на 

лікування Гуцуляк Зінаїді Василівні (ідентифікаційний номер 2530921681), яка 
проживає у с. Тюдів Косівського району. 

Кошти перерахувати на вказаний депутатом особовий рахунок Гуцуляк 
Зінаїди Василівни № 5168757289367353 у ПАТ КБ “ПриватБанк”, МФО 305299, 
код 14360570, розрахунковий рахунок 29244825509100. 

 
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

голови обласної ради В. Гладія. 
 
 
 
 
 

Голова обласної ради                                                          Олександр Сич 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


