
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

22 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

29 березня 2018 року                                 с.Судилків                                              № 21 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 
 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 27.03.2018р. 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 Богуш Наталії Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків,  _________ на лікування в сумі 5000,00 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Рудій Ользі Петрівні, яка проживає за 

адресою: с.Новичі ,  __________ на лікування в сумі 2000,00 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Демчук Ользі Іванівні, яка проживає 

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

4. Надати одноразову грошову допомогу Кілікевичу Віктору Анатолійовичу, 

який проживає за адресою: с.Поляна ,  ___________ на лікування в сумі 200,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Мариніну Івану Павловичу, який 

проживає за адресою: с.Лозичне ,  _____________на лікування в сумі 1000,00 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Палію Миколі Степановичу, який 

проживає за адресою: с.Судилків ,  __________на лікування дружини Палій Валентини 

Володимирівни в сумі 500,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Сільвеструк Ользі Володимирівні , 

яка проживає за адресою: с.Судилків ,  _______ на лікування сина Сільвеструка Олега 

Сергійовича в сумі 5000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Козловському Руслану Вікторовичу, 

який проживає за адресою: с.Поляна ,  ________ на лікування в сумі 200,00 грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Козловській Катерині Олександрівні, 

яка проживає за адресою: с.Поляна ,  ______ на лікування в сумі 200,00 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Грицай Марії Дмитрівні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків ,  _________ на лікування в сумі 2000,00грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Демичу Василю Анатолійовичу, який 

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

1000,00 грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Пипич Вікторії Андріївні, яка 

проживає за адресою: с.Судилків,  _______ на поховання сина Пипича Євгенія Назаровича  

в сумі 1000,00 грн. 

13. Надати одноразову грошову допомогу Нечипорук Наталії Василівні , яка 

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



14. Надати одноразову грошову допомогу Муляр Світлані Іванівні, яка 

проживає за адресою: с.Велика Медведівка  ______ на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 

1000,00 грн. 

15. Надати одноразову грошову допомогу Супруну Дмитру Юрійовичу, який 

проживає за адресою: с.Судилків,  ______ на поховання сина Супруна Назара Дмитровича  

в сумі 1000,00 грн. 

16. 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 

 
 


