
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

31 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 
18 жовтня  2018 року                                 с.Судилків                                    № 15 
 
Про надання одноразової 
грошової допомоги 

 
Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 17.10.2018р. 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 Ясинок Галині Петрівні, яка 
проживає за адресою: с.Судилків_____  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу П’яскорському Володимиру 
Костянтиновичу, який проживає за адресою: с.Городище,  _______ на лікування в сумі 
2000,00 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Кузьмінській Марії Степанівні, яка 
проживає за адресою: с.Судилків,  _______  на лікування в сумі 500,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Манжалій Олені Василівні, яка 
проживає за адресою: с.Серединці  ______     на лікування в сумі 1000,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Панчук Наталії Миколаївні, яка 
проживає за адресою: с.Траулин,  ______  на поховання сестри Парфенюк Світлани 
Миколаївни в сумі 1000,00 грн. 

6. Надати  одноразову грошову допомогу Сувалку Богдану Івановичу, який 
проживає за адресою: с.Серединці,  ______   на поховання дружини Сувалко Олени 
Перівни в сумі 1000,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Олені Миколаївні, яка 
проживає за адресою: с.Серединці,  _____на поховання матері Гаврилюк Валентини 
Іванівни в сумі 1000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Грабощуку Івану Андрійовичу, який 
проживає  у Будинку інтернаті для інвалідів та людей похилого віку у с.Вовківці   на 
лікування  в сумі 1000,00 грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Остапчуку Миколі Олександровичу, 
який проживає за адресою: с.Поляни  _______   на лікування матері Остапчук Тетяни 
Миколаївни  в сумі 500,00 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Павловському Володимиру 
Івановичу, який проживає за адресою: с.Рудня Новенька,  _____   на лікування в сумі 
500,00 грн. 



11. 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 


