
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

 27 квітня 2017 року                                   с.Судилків                          №21 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 25.04.2017р. щодо звернень громадян, що 

проживають на території  Судилківської сільської ради,  про надання грошової допомоги у 

відповідності до Положення про надання одноразової грошової матеріальної  допомоги 

громадянам,  які проживають на території Судилківської сільської ради, затвердженого 

рішенням першої сесії сільської ради VIIІ скликання від 04 січня 2017р. №24  та  

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  сільська рада   

ВИРІШИЛА:           

1. Надати одноразову грошову допомогу Михальчук Ользі Кирилівні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків, _________ на лікування чоловіка Михальчука 

Володимира Терентійовича в сумі  1000,00 грн. 
 

2. Надати одноразову грошову допомогу Савчук Галині  Миколаївні, яка 

проживає   за адресою: с.Городище, ________   на  лікування  в сумі 1000,00 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Кобець Валентині Володимирівні, яка 

проживає   за адресою: с.Поляна, ________   на  лікування  в сумі 1000,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Галині Пилипівні, яка 

проживає   за адресою: с.Судилків, _________   на  лікування  в сумі 1000,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Стратовичу Леоніду Олексійовичу, який 

проживає   за адресою: с.Судилків, _______   на  ліквідацію наслідків пожежі  в 

господарській будівлі сумі 1000,00 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Михальчук Світлані Василівні, яка 

проживає   за адресою: с.Рудня-Новенька, _________  на  лікування  в сумі 1000,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Михальчук Вікторії Михайлівні, яка 

проживає   за адресою: с.Жолудки, _________   на  лікування доньки Михальчук Дарини 

Сергіївни  в сумі 1000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Мельник Пелагеї Пилипівні, яка 

проживає   за адресою: с.Серединці, ____________   на  ліквідацію наслідків пожежі  в 

господарській будівлі сумі 1000,00 грн. 

9. Бухгалтерії Судилківської сільської ради провести виплату одноразової 

грошової допомоги вищевказаним громадянам. 
 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Дорощук 

М.Ф.)            

    

           

              Сільський голова              ____________________                      Т.М. Котик  
                                 МП                                                                  (підпис)                                                 (прізвище, ініціали) 

 


