
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

39 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

28 лютого  2019 року                                 с.Судилків                                    №  12 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 27.02.2019р. 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 Хлоню Олегу Миколайовичу, який 

проживає за адресою:  ______ на лікування в сумі 1000,00 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Дудар Тамарі Олександрівні, яка 

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

3. Надати одноразову грошову допомогу Богуш Наталії Анатоліївні, яка 

проживає за адресою:   _____  на лікування в сумі 5000,00 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Базелюк  Наталії Іванівні, яка 

проживає за адресою:   ______  на лікування в сумі 1000,00 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Сільвеструк Ользі Володимирівні , 

яка проживає за адресою: _____  на лікування сина Сільвеструка Олега Сергійовича в сумі 

5000,00 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Зубко Софії Ул’янівні, яка проживає 

за адресою: _____  на лікування  чоловіка  Зубка Петра Назаровича в сумі 2000,00 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Федорчук Валентині Василівні, яка 

проживає за адресою:   _____  на лікування  чоловіка  Федорчука Василя Васильовича в 

сумі 5000,00 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Лідії Олексіївні, яка 

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

9. Надати одноразову грошову допомогу Тимощук Валентині Володимирівні, 

яка проживає за адресою:  ______  на лікування в сумі 1000,00грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Кушнірук  Оксані Миколаївні, яка 

проживає за адресою: ______  на лікування  сина Кушнірука Руслана Віталійовича в сумі 

3000,00грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Кіщенку Віктору Олексійовичу, який 

проживає за адресою:  ______  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Супрун Валентині Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: ____________ на лікування в сумі 2000,00грн. 



13. Надати одноразову грошову допомогу Громик Ользі Андріївні, яка 

проживає за адресою: __________  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

14. Надати одноразову грошову допомогу Вітвіцькій Аллі Євгенівні, яка 

проживає за адресою: __________  на лікування в сумі 5000,00 грн. 

15. Надати одноразову грошову допомогу Гашевській Людмилі Олександрівні, 

яка проживає за адресою: _________  на лікування в сумі 1000,00грн. 

16. Надати одноразову грошову допомогу Тригубець Марії Сидорівні, яка 

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

17. Надати одноразову грошову допомогу Гордійчук Валентині Іванівні, яка 

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

18. Надати одноразову грошову допомогу Нішніанідзе Шоті Григоровичу, який 

проживає за адресою: _________на лікування в сумі 1500,00 грн.. 

19. Надати одноразову грошову допомогу Михальчук вікторії Михайлівні, яка 

проживає за адресою: ____________  на лікування доньки Михальчук  Дарини Сергіївни в 

сумі 2000,00 грн. 

20. Надати одноразову грошову допомогу Вільбіцькій Надії Антонівні, яка 

проживає за адресою: ________  на лікування в сумі 500,00грн.. 

21. Надати одноразову грошову допомогу Поліщуку Андрію Вікторовичу, який 

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

22. Надати одноразову грошову допомогу Збиранку Дмитру Павловичу, який 

проживає за адресою: ___________  на лікування в сумі 5000,00грн. 

23. Надати одноразову грошову допомогу Кобець Альоні Юріївні, яка  

проживає за адресою: ___________  на лікування в сумі 2000,00грн. 

24. 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 

 


