
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

40 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

19 квітня  2019 року                                 с.Судилків                                    № 7 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 17.04.2019р. 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 Леонець Альоні Федорівні, яка 

проживає за адресою: ____  на лікування матері Горєліковій Галині Миколаївні в сумі 

5000,00 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Ребекевші Василю Павловичу, який 

проживає за адресою___  на лікування  в сумі 3000,00 грн 

3. Надати одноразову грошову допомогу Пастушину  Олександру 

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

4. Надати одноразову грошову допомогу Олійник Валентині Олександрівні, 

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

5. Надати одноразову грошову допомогу Васик Раїсі Лук’янівні, яка проживає 

за адресою: _____  на лікування чоловіка Васика Володимира Івановича в сумі 2000,00 

грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Супруну Петру Павловичу, який 

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

7. Надати одноразову грошову допомогу Войтюк Ганні Миколаївні, яка 

проживає за адресою: ____  на лікування чоловіка Войтюка Михайла Сергійовича в сумі 

1000,00грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Омельчук Руслані Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: ____ на лікування сина Омельчука Івана Петровича в сумі 2000,00 

грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Тетяні Григорівні, яка 

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

10. Надати одноразову грошову допомогу Кілікевичу  Віктору Анатолійовичу, 

який проживає за адресою: ____  на лікування  в сумі 200,00 грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Редько Любові Кирилівні, яка 

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

12. Надати одноразову грошову допомогу Мирводі Галині Миколаївні, яка 

проживає за адресою: ____  на поховання чоловіка Мирводи Василя Миколайовича  в сумі 

1000.00 грн. 



13. Надати одноразову грошову допомогу Письменній Валентині Миколаївні, 

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

14. Надати одноразову грошову допомогу Остапчук Наталії Миколаївні, яка 

проживає за адресою____  на лікування в сумі 2000,00 грн. 

15. Надати одноразову грошову допомогу Юзьковій Валентині Василівні, яка 

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

16. Надати одноразову грошову допомогу Федорчук Оксані Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: ______ на поховання чоловіка Федорчука Віталія  Анатолійовича  в 

сумі 1000,00 грн. 

17. Надати одноразову грошову допомогу Пострибайло Ніні Іванівні , яка 

проживає за адресою: ____ на лікування доньки Лабенської Наталії  Казимирівни в сумі 

1500,00 грн. 

18. Надати одноразову грошову допомогу Одудько Людмилі Іванівні, яка 

проживає за адресою: ______  на лікування батька Горбаня Івана Степановича  в сумі 

2000,00 грн. 

19. Надати одноразову грошову допомогу Левчук Руслані Михайлівні, яка 

проживає за адресою: _____  на лікування доньки  Левчук Мирослави Сергіївни  в сумі 

2000,00 грн. 

20. Надати одноразову грошову допомогу Нижньої Алли Володимирівни, яка 

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

21. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчуку Володимиру Івановичу, 

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

22. Надати одноразову грошову допомогу Шматюк Надії Антонівні, яка 

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

23. Надати одноразову грошову допомогу Михальчуку Юрію Володимировичу , 

який проживає за адресою: ____  на лікування батька  Михальчука Володимира 

Терентійовича  в сумі 2000,00 грн. 

24. Надати одноразову грошову допомогу Андрощуку Михайлу Гнатовичу , 

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

25. Надати одноразову грошову допомогу Шкуран Людмилі Андріївні, яка 

проживає за адресою: _____  на лікування  в сумі 200,00 грн. 

26. Надати одноразову грошову допомогу Паламарчук  Світлані Василівні, яка 

проживає за адресою: ______  на лікування  доньки Паламарчук Богдани  Михайлівни в 

сумі 5000,00 грн. 

27. Надати одноразову грошову допомогу Цибульському Олександру 

Володимировичу, який проживає за адресою: ____  на лікування  в сумі 5000,00 грн. 

28. Надати одноразову грошову допомогу Цибульській Марії Павлівні, яка 

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

29. Надати одноразову грошову допомогу Ковальчук Світлані Василівні, яка 

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

30. Надати одноразову грошову допомогу Мізюку Віталію Івановичу, який 

проживає за адресою______  на лікування  в сумі 5000,00 грн. 

31. Надати одноразову грошову допомогу Карнатовській Світлані Павлівні, яка 

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

32. Надати одноразову грошову допомогу Афанасьєвій Наталії Станіславівні на 

лікування матері Павловської Ніни Петрівни, яка проживає за адресою: ____в сумі 

2000,00 грн. 

33. Надати одноразову грошову допомогу Висоцькому Денису Сергійовичу, 

який проживає за адресою: ____  на лікування в сумі 3000,00 грн. 

34. Надати одноразову грошову допомогу Висоцькій Лесі Анатоліївні, яка 

проживає за адресою: _____  на лікування  сина Висоцького Олександра Сергійовича в 

сумі 3000,00 грн. 



35. Надати одноразову грошову допомогу Лобачову Валерію Борисовичу, який 

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

36. Надати одноразову грошову допомогу Павлюк Людмилі Антонівні на 

поховання брата Чижінського Миколи Антоновича, який проживав за адресою: ____ в 

сумі 1000,00 грн. 

37. Надати одноразову грошову допомогу Репецькому Андрію Євгеновичу, 

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

38. Надати одноразову грошову допомогу Никитюк Марії Василівні, яка 

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

39. Надати одноразову грошову допомогу Давидчук Любові Миколаївні, яка 

проживає за адресою: _____  на лікування сина Давидчука Василя Миколайовича в сумі 

1000,00 грн. 

40. 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 

 

 

 

 

 

               
 


