
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

24 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

23 травня  2018 року                                 с.Судилків                                              № 13 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 
 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 23.05.2018р. 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 Супрун Валентині Анатоліївні, яка 

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

2. Надати одноразову грошову допомогу Одудько Людмилі Іванівні , яка 

проживає за адресою: с.Судилків,  ___, на лікування батька Горбаня Івана Степановича в 

сумі 2000,00 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Юзьковій Євгені Василівні, яка 

проживає за адресою: с. Купине, ___ на лікування сина Юзькова Сергія Вікторовича в 

сумі 2000,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Мишенюк Ользі Олександрівні, яка 

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

5. Надати одноразову грошову допомогу Демичу Василю Анатолійовичу , який 

проживає за адресою: с.Білокриниччя,  ____ на лікування в сумі 2000,00грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Пахару Валерію Миколайовичу, який 

проживає за адресою: с.Судилків,  ____ на лікування співмешканки  Данильчук Алли 

Андріївни в сумі 2000,00грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Нюньку Віктору Миколайовичу, який 

проживає за адресою: с. Хролин,  ____ на лікування батька Нюнька Миколи Матвійовича 

в сумі 200,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Пипич Парасковії Іванівні, яка 

проживає за адресою: с. Лозичне,  ____ на лікування чоловіка Пипича Івана Романовича в 

сумі 2000,00грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Михальчук Вікторії Михайлівні, яка 

проживає за адресою: с. Жолудки,  ____ на лікування  дочки Михальчук Дарини Сергіївни 

в сумі 2000,00 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Тетяні Григорівні, яка 

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

11. Надати одноразову грошову допомогу Мойпанюк Ірині Василівні, яка 

проживає за адресою: с. Жолудки,  ____  на лікування батька Огородника Василя 

Сергійовича в сумі 2000,00 грн. 



12. Надати одноразову грошову допомогу Яцюк Володимиру Андрійовичу, 

який проживає за адресою: с. Пашуки,  ____, на лікування дружини Кмець Людмили 

Романівни в сумі 2000,00грн. 

13. Надати одноразову грошову допомогу Коробенюк Марії Василівні, яка 

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

14. Надати одноразову грошову допомогу Франчук Ніні Ростиславівні, яка 

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

15. Надати одноразову грошову допомогу Лукаревському Леоніду 

Олександровичу, який  проживає за адресою: с. Климентовичі, ______  на лікування 

дружини Лукаревської Альбіни Миколаївни в сумі 2000,00грн. 

16. Надати одноразову грошову допомогу Петровій Євгені Кононівні, яка 

проживає за адресою: с.Березне,  _____ на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 1000,00 грн. 

17. Надати одноразову грошову допомогу Поліщуку Сергію Миколайовичу, 

який проживає за адресою: с. Вовківці,  ______ на ліквідацію наслідків пожежі в сумі 

1000,00 грн.  

18. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчуку Володимиру Івановичу, 

який проживає за адресою: с. Судилків,  _____- на лікування  в сумі 2000,00 грн.  

19. 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 

 
 


