
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

29 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

13 вересня 2018 року                                 с.Судилків                                    №  21 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 
 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 12.09.2018р. 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 Верхогляду Миколі Івановичу, який 

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

2. Надати одноразову грошову допомогу Пахольській Тамарі Василівні, яка  

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

3. Надати одноразову грошову допомогу Ребекевші Олені Корніївні, яка  

проживає за адресою: с.Судилків ,  ____ на лікування в сумі 300,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Лінник Марії Леонідівні, яка  

проживає за адресою: с.Судилків ,  ____  на лікування сина Лінника Юрія Михайловича в 

сумі 1000,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Бухонко Ользі Федорівні, яка  

проживає за адресою: с.Пашуки ,  ____на лікування в сумі 500,00 грн.. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Котик Галині Миколаївні, яка  

проживає за адресою: с.Судилків ,  ____ на лікування в сумі 1500,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Пострибайлу Олександру Павловичу, 

який  проживає за адресою: с.Лозичне ,  ___ на лікування в сумі 2000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Ващенко Валентині Миколаївні, яка  

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

9. Надати одноразову грошову допомогу Шемчук Тамарі Володимирівні, яка  

проживає за адресою: с.Городище  ____  на лікування сина Нижнього Миколи 

Миколайовича в сумі 1000,00 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Козловському Віктору Івановичу, 

який  проживає за адресою: с.Поляна  ____-  на лікування  в сумі 500,00 грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Захуцькому Миколі Кириловичу, 

який  проживає за адресою: с.Пашуки  ____  на лікування  в сумі 500,00 грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Котенко Ніні Адамівні, яка  проживає 

за адресою: с.Хролин ,  ____ на лікування в сумі 200,00 грн. 

13. Відмовити у наданні одноразової грошової допомоги на лікування 

Веремійчук Надії Іванівні, яка  проживає за адресою: с.Городище ,  ____. 

14. Відмовити у наданні одноразової грошової допомоги Кобилянській Олені 

Михайлівні, яка  проживає за адресою: с.Городище ,  ___ на лікування чоловіка 

Кобилянського Миколи Мар’яновича  . 



15. Надати одноразову грошову допомогу Панасюк Зінаїді Миколаївні , яка  

проживає за адресою: с.Городище ___  на лікування в сумі 500,00 грн. 

16. Надати одноразову грошову допомогу Дроботуну Віктору Володимировичу, 

який  проживає за адресою: с.Красносілка,  ____  на лікування  матері Дроботун 

Валентини Вікторівні в сумі 500,00 грн. 

17. Надати одноразову грошову допомогу Васербаху Геннадію Гершовичу, який  

проживає за адресою: с.Судилків  ____  на лікування  в сумі 500,00 грн 

18. Відмовити у наданні одноразової грошової допомоги на лікування Донеску 

Якову Володимировичу,  який  проживає за адресою: с.Судилків  ____ . 

19. Надати одноразову грошову допомогу Дудар Аллі Василівні , яка  проживає 

за адресою: с.Судилків  ___ на лікування матері Дронь Надії Миколаїви в сумі 800,00грн. 

20. Надати одноразову грошову допомогу Косар Валентині Миколаївні, яка  

проживає за адресою: с.Судилків  ____  на поховання чоловіка Косара Вадима 

Васильовича  в сумі 1000,00 грн. 

21. Надати одноразову грошову допомогу Гуньку Михайлу Лук’яновичу,  який  

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

22. Надати одноразову грошову допомогу Тригубцю Віктору Олександровичу, 

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

23. Надати одноразову грошову допомогу Юзьковій Тетяні Василівні, який  

проживає за адресою: с.Жолудки  _____ на лікування  в сумі 2000,00 грн. 

24. Надати одноразову грошову допомогу Степанець Ларисі Григорівні, яка  

проживає за адресою: с.Городище  ____  на поховання брата Грицишина Валентина 

Григоровича в сумі 2000,00 грн. 

25. Надати одноразову грошову допомогу Кучер Надії Юхимівні, яка   проживає 

за адресою: с.Серединці  ___   на лікування  в сумі 500,00 грн 

26. 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 
 


