
      

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Від 22.02.2023                     м. Бурштин                                              № 45 

 

Про виділення коштів з Фонду міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень 
  

 

Розглянувши звернення депутатів  міської ради Харів І.Р .,Рика В.Л.,Оршуляк 

М.В.,Козар М.С. , Савчака А.С., Очкур Г.Й., Симака Д.М., Ковальчука П.І., Іванюк Р.С., 

керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус 

депутатів місцевих рад” та відповідно до Програми про порядок використання коштів з 

Фонду міської ради на виконання депутатських повноважень, затвердженого рішенням 

міської ради від 02.03.2021 р. №16/9- 21 та рішенням «Про бюджет Бурштинської міської 

територіальної громади на 2023 рік» 03/42-22 від 22.12.2022 р. з метою сприяння виконанню 

депутатами своїх повноважень та зобов’язань перед виборцями: 

 

        1.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень  Харів І. Р.: 

 

- загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок)для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Дронь Тетяни Іванівни (іпн.), що проживає за адресою 

с.Дем’янів, Івано-Франківської області . Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ 

«ПриватБанк» UA 143052990000026203690252422 згідно депутатського звернення; 

  

- загальною сумою 1 000,00 грн. (одна  тисяча гривень 00 копійок)для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Яковенко Марії Іванівни (іпн.),що проживає за адресою 

м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ 

«Ідея Банк» UA 203363100000026200001763496 згідно депутатського звернення;  

 

-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Дякун Галини Зеновіївни (іпн.) на лікування  сина 

Дякун Максима Тарасовича що проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 

923052990262016400938001197 згідно депутатського звернення;  

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Токарської Катерини  Дмитрівни (іпн.) , що проживає за 



адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 843052990000026208673743726 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Чубатюк Ольги Михайлівни (іпн.) , що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 393052990000026200882600067 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Бесаги Ольги Омелянівни (іпн.) , що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 603052990262036400933937152 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Харів Наталії Степанівни (іпн.) , що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 983052990000026204736103649 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Петрик Тетяни Іванівни (іпн.) на лікування  сина  

Петрик Даниїла Володимировича що проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської 

області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 

423052990262006400943535574 згідно депутатського звернення;  

 

2.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень  Рик В.Л. 

 

- загальною сумою 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок)для виплати матеріальної 

допомоги на лікування Лисівської Надії Михайлівни (іпн.),що проживає за адресою 

м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ 

«Ідея Банк» UA 763363100000026204001419069 згідно депутатського звернення;  

 

- загальною сумою 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Ящук Ярослави Йосипівни (іпн.),що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «Ідея Банк» UA 313363100000026200001427969 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  -загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 

копійок) для виплати матеріальної допомоги на лікування Мартинець  Василь Петрович 

(іпн.), що проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 053052990000026205670684900 згідно 

депутатського звернення;  

 

3.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень  Оршуляк М.В.: 

 



-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Маєвського Романа Володимировича (іпн.) , що 

проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, 

що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 493052990000026203751997336 згідно депутатського 

звернення;  

 

-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Волошина  Івана Юрійовича (іпн.) , що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 703052990000026204742287515 згідно депутатського 

звернення. 

 

4.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень   Козар М. С. 

 

-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування   Литвиняк Ніни Миколаївни (іпн.) , що проживає за 

адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 393052990000026206678571809 згідно депутатського 

звернення;  

-загальною сумою 1 000,00 грн. ( одна  тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Дерефінки Катерини Григорівни   (іпн.) , що проживає 

за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «Ощадбанк» UA 453365030000026207003037308 згідно депутатського 

звернення;  

 

5.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень   Савчака А.С.: 

 

-загальною сумою 1 000,00 грн. (одна  тисяча гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Щербяк Дарії Іванівни   (іпн.) , що проживає за адресою 

м.Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ 

«ПриватБанк» UA 953052990000026204675203611 згідно депутатського звернення. 

 

6.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень   Очкур Г.Й. 

 

-загальною сумою 6 000,00 грн. (шість тисяч гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Цимбалістої Оксани Іванівни (іпн.) на лікування   

чоловіка  Цимбалістого Омеляна Миколайовича, що проживає за адресою с.Бовшів , Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий  у АТ«Ідея Банк» UA 

113363100000026201010992398  згідно депутатського звернення;  

 

7.Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень   Симака Д.М.: 

 

-загальною сумою 2 000,00 грн. (дві  тисячі гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Пипчака Івана Михайловича   (іпн.) , що проживає за 

адресою с.Юнашків, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 353052990262086400915448648 згідно депутатського 

звернення. 

 



8. Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень   Ковальчука П.І. 

 

-загальною сумою 5 000,00 грн. (п’ять тисяч гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування  Сірко Ірини Володимирівни (іпн.) на лікування  сина  

Сірко Назара Івановича, що проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 

383052990000026203732601317 згідно депутатського звернення.  

 

9. Виділити кошти з депутатського Фонду міської ради на виконання депутатських 

повноважень  Іванюк Р. С.: 

-загальною сумою 5 000,00 грн. (п’ять  тисяч гривень 00 копійок) для виплати 

матеріальної допомоги на лікування Дмитраш  Наталії Богданівни (іпн.) на лікування  дочки 

Дмитраш Анастасії Володимирівни, що проживає за адресою м.Бурштин, Івано-Франківської 

області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «ПриватБанк» UA 

253052990000026206675498907  згідно депутатського звернення;  

 

 

КФК 0113242 

 КЕКВ 2730 - 42 000 ,00 грн. 

 

10. Начальнику фінансового відділу міської ради О.Петровській виділити кошти на  

оплату матеріальної допомоги  згідно п.1 даного розпорядження. 

11. Головному спеціалісту бухгалтерської служби міської ради  Л. Скибчук  здійснити 

оплату за рахунок коштів Фонду. 

 12. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

  

  

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Василь АНДРІЄШИН 
 


