
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

15 листопада 2017 року                            с.Судилків                            № 10 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 
 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 15.11.2017р. 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 Тимошишиній Ірині Миколаївні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків,  __________ на лікування доньки Тимошишиної Анни 

Русланівни в сумі 3000,00грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Пановій Катерині Володимирівні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків,  __________  на лікування доньки Богуш Наталії 

Анатоліївни  в сумі 2000,00грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Устич Ользі Вікторівні, яка проживає 

за адресою: с.Велика Медведівка,  _________  на лікування батька Устича Віктора 

Андрійовича  в сумі 2000,00грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Лагоржевській Ользі Олексіївні, яка 

проживає за адресою: с.Городище,  _________  на поховання чоловіка Лагоржевського 

Андрія Андрійовича  в сумі 500,00грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Опалінській Євгені Олексіївні, яка 

проживає за адресою: с.Городище,  __________  на лікування  в сумі 300,00грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Устич Тетяні Вікторівні, яка 

проживає за адресою: с.Велика Медведівка,  __________  на лікування  в сумі 2000,00грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Березі Валентині Володимирівні, яка 

проживає за адресою: с.Городище,  __________  на лікування чоловіка Берези Дмитра 

Васильовича  в сумі 1000,00грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Приймаку Ігорю Валентиновичу, 

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

9. Надати одноразову грошову допомогу Комару Олександру Васильовичу, 

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

10. Надати одноразову грошову допомогу Фещуку  Адаму Дмитровичу, який 

проживає за адресою: с.Рудня-Новенька,  __________  на лікування  в сумі 500,00грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Стекезіній Наталії Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: с.Хролин,  __________  на лікування  в сумі 1000,00грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Павловській Наталії Миколаївні, яка 

проживає за адресою: с.Рудня-Новенька,  ___________  на лікування  в сумі 500,00грн. 

13. Надати одноразову грошову допомогу Федорчуку Анатолію Івановичу, який 

проживає за адресою: с.Пашуки,  __________  на лікування  в сумі 1000,00грн. 



14. Надати одноразову грошову допомогу Дем’янчук Марії Володимирівні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків ,  __________ на лікування сина Дем’янчука Ярослава 

Дмитровича  в сумі 2000,00грн. 

15. Надати одноразову грошову допомогу Артерчуку Володимиру Степановичу, 

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

16. Надати одноразову грошову допомогу Адамову Віктору Петровичу, який 

проживає за адресою: с.Вовківці,  ____________  на лікування  в сумі 1000,00грн. 
17. 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 

 

 

 

 

 

 
 


