
        
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Від _20.03.2023                  м. Бурштин                                  №77 

 

 

 

 

 

Про виділення коштів з Фонду міської 

ради на виконання депутатських 

повноважень 

 

 

 

Розглянувши звернення депутатів міської ради , 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. No16/9- 

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 І. Дулика у розмірі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Бабчук Богдану Віталійовичу (іпн 3751505839), що 

проживає за адресою  вул. Стуса буд. 13, кв. 12 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 92 305299 00000 

26202687646020, згідно депутатського звернення; 

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

повноважень Т. Сенчини у розмірі 8000,00 грн. (Вісім тисяч гривень 00 коп), а саме: 

- 5000,00 грн (П»ять тисяч гривень 00 коп.) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Петрів Любов Олексіївні (іпн 1911207485), що проживає за адресою вул. 

Міцькевича буд. 6 кв. 55, м. Бурштин, Івано-Франківської обл.  Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПТ «ПУМБ» UA33 334851 00000 26202116162152; 

- 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Борис Марії Василівні  (іпн 2198628001), що проживає за адресою с. Слобода, 

Івано-Франківської обл. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» 

UA 41 305299 00000 26209671518219, згідно депутатського звернення.  

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

повноважень І. Харіва, загальною сумою 4000,00 грн. (Чотири тисячі гривень 00 коп) а саме: 

- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Павлишин Парасковії Іванівні (іпн 1795120226), що проживає за адресою  вул. 



Нова буд. 2 м. Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 78 305299 00000 26204744068000,  

- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Сидорук Ларисі Степанівні (іпн 2557510682), що проживає за адресою  вул. 

Будівельників буд. 12, кв. 1 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 76 305299 00000 26207746494680. 

- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування  Бацуля Оксані Михайлівні  (іпн 2529015781), що проживає за адресою  вул. Стуса 

буд. 3 кв. 30 м. Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 03 305299 00000 26203743890225; 

- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування  Гудз Лілії Богданівні  (іпн 2643022824)  що проживає за адресою  вул. Стуса буд. 

10 кв.38 м. Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 07 305299 00000 26205672322903, згідно депутатського 

звернення. 

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

повноважень Р. Іванюка, у ромірі 6000,00 грн. (Шість тисяч гривень 00 коп), а саме: 

- 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Цимбалістому Ярославу Федоровичу (іпн 1476719559), що проживає за адресою  

вул. Коновальця буд. 9 кв. 29 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 94 305299 00000 26205676730472; 

- 5000,00 грн. (П»ять тисяч гривень 00 коп) для виплати матеріальної допомоги Кліщ 

Олександрі Богданівні (іпн 3005410442) на лікування сина Кліщ Миколи Васильовича 

(18.12.2002 р.н.), що проживає за адресою вул. Стуса буд.1 кв. 76, м. Бурштин, Івано-

Франківська області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 

16 305299 00000 26207897472186, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень В. Данилюка -1000,00 грн., В. Бублінського – 1000,00 грн., загальною сумою 

2000,00 грн., (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на лікування 

Ходак Ользі Михайлівні (іпн 2320122242), що проживає за адресою  с. Коростовичі,  Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 

50 305299 00000 26201893147615, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень І. Карвацького у розмірі 5000,00 грн. (П»ять тисяч гривень 00 коп) для виплати 

матеріальної  допомоги Стельмах Ользі Степанівні (іпн 2785814541) на лікування  сина 

Стельмаха В»ячеслава (13.11.2006 р.н.)  що проживає за адресою  вул. С.Стрільців 8 кв. 7 м. 

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

«Приватбанк» UA 60 305299 00000 26209736795870, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень Н. Василащук у розмірі 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Борис Марії Василівні (іпн 2198628001), що проживає 

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

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 41 305299 00000 26209671518219, згідно депутатського 

звернення. 

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

повноважень П. Ковальчука у розмірі 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп) для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Атаманюку Івану Олексійовичу (іпн 2449810953)  що 

проживає за адресою  вул. Стуса 20 кв. 10, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти 

зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 54 305299 

0262046400932026054, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень М. Федів у розмірі 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп) для виплати 



матеріальної  допомоги на лікування Панчій Ользи Вікторівни (іпн 3142120243), що 

проживає за адресою  с. Новий Мартинів, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 94 305299 00000 26206694654777, згідно 

депутатського звернення. 

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

повноважень В. Федорняка у розмірі 1000,00 грн. (Одна тисяча гривень 00 коп) для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Сьоми Галини Олексіївни (іпн 2901215006), що 

проживає за адресою  вул. Гнатюка буд. 5 кв. 1 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Ідеябанк» UA 41 336310 00000 

26206001708303, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень М. Оршуляк загальною  сумою 9000,00 грн. (Дев»ять тисяч гривень 00 коп) а 

саме: 

- 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп.) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування  Долішні Марії Миколаївні (іпн 1982923266), що проживає за адресою  вул. 

Калуська буд.13 кв. 6 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у  ПАТ «Ідеябанк» UA 53 336310 00000 26206000282381; 

- 4000,00 грн. (Чотири тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної допомоги Кліщ 

Олександрі Богданівні (іпн 3005410442) на лікування сина Кліщ Миколи Васильовича 

(18.12.2002р. н.), що проживає за адресою  вул. Коновальця буд.11 кв. 62 м. Бурштин,  Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 

ПАТ «Приватбанк» UA 16 305299 00000 26207897472186, 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Павлишин Парасковії Іванівні (іпн 1795120226), що проживає за адресою  вул. 

Нова буд. 2 м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 78 305299 00000 26204744068000, згідно депутатського 

звернення 

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

повноважень В. Бублінського у розмірі 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп.) для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Равро Віктору Федоровичу (іпн 2480509458), що 

проживає за адресою  вул. Польова, буд 1, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Ідеябанк» UA 31 336310 00000 26201010401890, згідно 

депутатського звернення. 

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

повноважень Н. Василащук, у розмірі 4500,00 грн.(чотири тисячі п»ятсот гривень 00 коп), а 

саме: 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Чорні Любов Іллівні (іпн 2378011522), що проживає за адресою вул. Франка, 160, 

с. Озеряни,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ 

«Приватбанк» UA 40 305299 00000 26205676332386; 

- 500,00 грн. (П»ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги на лікування  

Мельник Олександру Євгенійовичу, що проживає за адресою  м. Бурштин, вул. В. Стуса 

буд.1 кв. 35. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 93 305299 

00000 262026400943896727; 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної допомоги Літуті 

Галині Петрівні (іпн 1963922602) на лікування мами Полозяк Броніслави Петрівни ( 

12.01.1929 р.н.), що проживає за адресою вул. Бандери буд.34 кв.27, м. Бурштин, Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 

18 305299 00000 262066785411862 згідно депутатського звернення. 

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

повноважень А. Савчака - 3000,00 грн., О. Кобеля – 1000,00 грн., М. Оршуляк - 1000 грн., М. 

Козар – 500,00 грн., Р. Бардашевського – 500,00 грн. В. Рика – 500,00 грн., П. Савки – 500,00 



грн., Б. Рибчука – 500,00 грн., І. Пізь -500,00 грн., М. Федів – 1000,00 грн., Г. Очкур - 500,00 

грн., Д. Симак – 3000,00 грн., В. Данилюк – 1000,00 грн. загальною сумою 13 500,00 грн. 

(Тринадцять тисяч п»ятсот гривень 00 коп.) для виплати матеріальної  допомоги Петрів 

Світлані Михайлівні на лікування сина  Петрів Олега Івановича (15.08.2014 р.н)  що 

проживає за адресою  вул. Шухевича буд. 6 кв. 26,  м. Бурштин,  Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Ідеябанк» UA 71 305299 00000 

2620600682018332, згідно депутатського звернення. 

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

повноважень О. Король у розмірі 9000,00 грн. (Дев»ять тисяч гривень 00 коп) а саме: 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп) для виплати матеріальної допомоги Кліщ 

Олександрі Богданівні (іпн 3005410442) на лікування сина Кліщ Миколи Васильовича 

(18.12.2002 р.н.) що проживає за адресою вул. Стуса буд.1 кв. 76, м. Бурштин, Івано-

Франківська області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 

16 305299 00000 26207897472186. 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги на 

лікування Паралович Петру Антоновичу (іпн 1891307994), що проживає за адресою с. 

Задністрянське, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у 

ПАТ «Приватбанк» UA 86 305299 00000 26209676064575 ; 

- 2000,00 грн. (Дві тисячі гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги на 

лікування Літуті Галині Петрівні (іпн 1963922602), що проживає за адресою вул. С. Бандери, 

буд 34 кв. 27, м. Бурштин, Івано-Франківська обл. Кошти зарахувати на рахунок, що 

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 16 305299 00000 26206678541862; 

- 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп.) для виплати матеріальної допомоги на 

лікування Храмові Марії Михайлівні (іпн 1812713989), що проживає за адресою вул. С. 

Бандери буд. 34 кв. 12. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Ощадбанк» UA 

49 336503 00000 26200500532820.; 

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

повноважень: Т. Сенчини – 2000,00 грн., М. Козар - 1000,00 грн, Р. Іванюка – 1000,00 грн., 

загальною сумою - 4000,00 грн. (Чотири тисячі гривень 00 коп.)  для виплати матеріальної  

допомоги Томішак Оксані Володимирівні (іпн 2821220264) на лікування батька 

Кудринського Володимира Антоновича (іпн 1806322455), що проживає за адресою  вул. 

Калуська  буд. 9, кв. 22 м. Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 92 305299 00000 26202687646020; 

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

повноважень: М. Козар - 1000,00 грн, Д. Симака – 1000,00 грн., загальною сумою – 2 000,00 

грн. (Дві тисячі гривень 00 коп.)  для виплати матеріальної  допомоги на лікування Сивулько 

Наталії Миколаївни  (іпн 2730602525), що проживає за адресою  вул. Енергетиків  буд. 7, кв. 

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

ПАТ «Ощадбанк» UA 88 336503 00000 26203500482449. 

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

повноважень: В. Федорняка – 1000,00 грн. І. Пізя – 1000,00 грн., Б. Рибчука – 1000,00 грн., 

М. Оршуляк – 1000,00 грн., М. Федів – 500,00 грн., В. Бублінського – 500,00 грн. загальною 

сумою - 5000,00 грн. (П»ять тисяч гривень 00 коп)  для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Чайковській Катерині Іванівні  (іпн 1606402730), що проживає за адресою  вул. 

Квіткова   буд. 30, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, 

що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 34 305299 00000 26201670949809. 

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

повноважень: В. Федорняка – 1000,00 грн. І. Пізя – 1000,00 грн., Н. Василащук – 1000,00 

грн., М. Оршуляк – 500,00 грн., М. Федів – 500,00 грн., В. Рика – 1500,00 грн. загальною 

сумою - 5500,00 грн. (П»ять тисяч п»ятсот гривень 00 коп) для виплати матеріальної  

допомоги на лікування Кузик Нелі Євгеніївні  (іпн 2571219442), що проживає за адресою  



вул. Міцькевича буд. 25, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у АТ «ПУМБ» UA 89 334851 00000 26200114205789. 

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

повноважень: В. Федорняка – 5000,00 грн.  Т. Сенчини  - 5000,00 грн., З. Савчака – 5000,00 

грн., В. Данилюка – 5000,00 грн., В. Мацьківа – 5000,00 грн. загальною сумою – 25 000,00 

грн. (Двадцять п»ять тисяч гривень 00 коп.) для виплати матеріальної  допомоги на 

лікування Дулика Ігоря Остаповича  (іпн 2250516891), що проживає за адресою  вул. 

Незалежності буд. 15, м. Бурштин, Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 05 305299 00000 26206691332092 

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

повноважень: В. Данилюка  - 2000,00 грн., І. Дулика – 2000,00 грн., В. Федорняка – 1000,00 

грн. З. Савчака – 1000,00 грн., Т. Сенчини – 3000,00 грн., В. Мацьківа – 1000,00 грн. 

загальною сумою – 10 000,00 грн. (Десять тисяч гривень 00 коп)  для виплати матеріальної  

допомоги на лікування Столяр Зеновію Володимировичу (іпн 2065711131), що проживає за 

адресою  вул. Торгова  буд. 7, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на 

рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 18 3305299 00000 26203741308300 

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

повноважень: О. Король – 13000,00 грн., Д. Симака -5000,00 грн., В. Бублінського – 2000,00 

грн. загальною сумою – 20 000,00 грн. (Двадцять тисяч гривень 00 коп.)  для виплати 

матеріальної допомоги Якубовській Ользі Григорівні на лікування сина Якубовського 

Назарія Васильовича (іпн 3873904779), що проживає за адресою  вул. Б. Хмельницького   

буд. 20, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок Якубовської 

Ольги Григорівни, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 92 305299 00000 26203739902893 

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

повноважень: С. Козар – 1000,00 грн., В. Рика – 2000,00 грн., О. Король – 1000,00 грн., Т. 

Сенчини – 1000,00 грн. загальною сумою – 5 000,00 грн. (П»ять тисяч гривень 00 коп.)  для 

виплати матеріальної  допомоги на лікування Борис Уляні Дмитрівні  (іпн 2381218966), що 

проживає за адресою  вул. Гнатюка  буд. 3 кв. 63, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 93 305299 00000 

26207696305313 

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

повноважень М. Козар – 1000,00 грн., Д. Симака – 1000,00 грн., Р. Іванюка – 500,00 грн., М. 

Оршуляк – 500,00 грн загальною сумою - 3000,00 грн. (Три тисячі гривень 00 коп)  для 

виплати матеріальної  допомоги Стецьків Олегу Мироновичу  (іпн 2393508818) на лікування 

сина Стецьків Тараса Олеговичу, що проживає за адресою  вул. Енергетиків буд. 13 кв. 27, м. 

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

«Приватбанк» UA 37 305299 0262016400939060069 

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

повноважень: В. Бубулінського – 3000,00 грн., М. Федів – 1000,00 грн., М. Оршуляк – 

1000,00 грн., А. Савчака – 2000,00 грн., Р. Бардашевського – 1000,00 грн., М. Козар – 500,00 

грн., Р. Іванюка – 1000,00 грн., Т. Сенчини – 1000,00 грн. О. Король – 2000,00 грн., З. 

Савчака – 500,00 грн., І. Пізя – 2000,00 грн., В. Данилюка – 1000,00 грн. П. Савки – 1000,00 

грн., В. Рика – 500,00 грн., В.Федорняка – 500,00 грн., Б. Рибчука – 500,00 грн., І.Харіва – 

500,00 грн., Г. Очкур – 500,00 грн., О.Кобеля – 500,00 грн., Д. Симака – 3000,00 грн. 

загальною сумою – 23 000,00 грн. (Двадцять три тисячі гривень 00 коп)  для виплати 

матеріальної  допомоги на лікування Гудз Лілії Богданівні  (іпн 2643022824),  що проживає 

за адресою  вул. Стуса  буд. 10 кв.38, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. Кошти 

зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA07 305299 00000 

26205672322903; 

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

повноважень: М. Козар – 1000,00 грн., В. Данилюка – 1000,00 грн., В.Федорняка – 1000,00 

грн., З. Савчака – 500,00 грн., Т. Сенчини – 2000,00 грн., П. Савки – 1000,00 грн., І. Дулика – 



500,00 грн., М. Оршуляк – 500,00 грн., Р. Бардашевського – 500,00 грн. загальною сумою - 

8000,00 грн. (Вісім тисяч гривень 00 коп)  для виплати матеріальної  допомоги на лікування 

Кубарич Ганні Миколаївні  (іпн 1794623422), що проживає за адресою  с. Насташине,  Івано-

Франківської області. Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у АТ «Ощадбанк» UA 62 

336503 00000 26207500856231 

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

повноважень: М. Козар – 1000,00 грн., В. Бублінського – 2000,00 грн., Р. Іванюк – 2000,00 

грн. загальною сумою – 5 000,00 грн. (П»ять тисяч гривень 00 коп)  для виплати матеріальної  

допомоги на лікування Максимів Наталії Володимирівні  (іпн 2719115941),що проживає за 

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

відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 43 305299 00000 26209690613797. 

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

повноважень: Федів М. В.- 2000,00 грн., Р. Бардашевського – 1000,00 грн., П. Савки – 

1500,00 грн., В. Бублінського – 1000,00 грн., О. Кобеля – 1000,00 грн., Г. Очкур – 500,00 грн. 

М. Козар – 1000,00 грн., В. Федорняка - -1000,00 грн., З. Савчака – 1000,00 грн., Р. Іванюка – 

1000,00 грн., Б.  Рибчука – 1000,00 грн, Т. Сенчини – 2000,00 грн., А. Савчака – 1000,00 грн., 

Д. Симака – 3000,00 грн., М. Оршуляк – 1000,00 грн., І. Пізя – 10000,00 грн.  загальною 

сумою – 29 000,00 грн. (Двадцять дев»ять тисяч гривень 00 коп)  для виплати матеріальної  

допомоги Ватаманюк Надії Степанівні (іпн 2456311283) на лікування чоловіка Ватаманюка 

Л.Б., що проживає за адресою  вул. Франка  буд. 61, м. Бурштин,  Івано-Франківської області. 

Кошти зарахувати на рахунок, що відкритий у ПАТ «Приватбанк» UA 19 305299 00000 

26208738069282. 

КПК 0113242 КЕКВ 2730 загальна сума 217 500,00 грн. 

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

фінансування робіт, товарів та послуг  згідно п.1 даного розпорядження. 

  3.Головний бухгалтера  бухгалтерської служби міської ради  Л. Скибчук  провести 

оплату товарів, робіт та послуг згідно п.1 даного розпорядження. 

   4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 


