
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

27 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 
19 липня 2018 року                                 с.Судилків                                              № 19 
 
Про надання одноразової 
грошової допомоги 

 
Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 17.07.2018р. 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 Громик Ользі Андріївні, яка 
проживає за адресою: с.Вовківчики,  ____  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Дудар Лідії Гнатівні, яка  проживає за 
адресою: с.Траулин ,  _____,  на лікування в сумі 300,00 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Дудару Юрію Леонтійовичу, який  
проживає за адресою: с.Траулин ,  _____,  на лікування батька Дудара Леонтія 
Олександровича в сумі 300,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Дроню Юрію Володимировичу, який  
проживає за адресою: с.Судилків,  ____,  на лікування в сумі 500,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Ліннік Антоніні Вікторівні, яка  
проживає за адресою: с.Лозичне,  _____,  на лікування матері Поліщук Олени 
Володимирівни в  сумі 500,00 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Казмірчуку Василю Архиповичу, 
який  проживає за адресою: с.Судилків,  _____  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Висоцькій Лесі Анатоліївні, яка  
проживає за адресою: с.Красносілка,  _____  на лікування  сина Висоцького Олександра  
Сергійовича в сумі 1000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Васербах Богдані Іванівні, яка  
проживає за адресою: с.Судилків,  ______  на лікування в сумі 300,00 грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Васербаху Андрію Геннадійовичу, 
який  проживає за адресою: с.Судилків,  _____,  на лікування доньки Васербах Ангеліни 
Андріївни в сумі 300,00 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Сірику АнатоліюДмитровичу, який  
проживає за адресою: с.Жолудки,  _____,  на лікування в сумі 1000,00 грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Денищук Валентині Іванівні , яка  
проживає за адресою: с.Лозичне,  _____,  на лікування в сумі 500,00 грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Ілюк Світлані Андріївні, яка  
проживає за адресою: с.Климентовичі,  ____,  на поховання чоловіка Ілюка 
ВіктораІвановича в сумі 1000,00 грн. 



13. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Олені Володимирівні, яка  
проживає за адресою: с.Городище ,  _____  на поховання сина Ковальчука Віктора 
Олександровича в сумі 1000,00 грн. 

14. Надати одноразову грошову допомогу Яковлєву  Олегу Анатолійовичу , 
який  проживає за адресою: с.Судилків,  ____  на поховання матері  Данюк Наталії 
Борисівни в сумі 1000,00 грн. 

15. 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 
 


