
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

41 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

30 травня  2019 року                                 с.Судилків                                    № 16 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 28.05.2019р. 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: 

1.1. Шелеп’юку Руслану Васильовичу, який проживає за адресою: _ на лікування в 

сумі 5000,00 грн.; 

1.2. Пипич Парасковії Іванівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

5000,00 грн.; 

1.3. Гончарук Наталії Анатоліївні, яка проживає за адресою: _  на лікування батька 

Львова Анатолія Максимовича в сумі 500,00 грн.; 

1.4. Тригубцю Миколі Івановичу, який проживає за адресою: _  на лікування сина 

Тригубця Олександра Миколайовича в сумі 1000,00 грн.; 

1.5. Войтюку Михайлу Савичу, який проживає за адресою: _  на лікування сина 

Войтюка Віталія Михайловича в сумі 1000,00 грн.; 

1.6. Попроцькій Ганні Олександрівні, яка проживає за адресою: _  на лікування 

сина Попроцького Олександра Володимировича в сумі 500,00 грн.; 

1.7. Груші Валентині Максимівні, яка проживає за адресою: _  на лікування 

чоловіка Груші Миколи Миколайовича в сумі 500,00 грн.; 

1.8. Кузьмінській Катерині Миколаївні, яка проживає за адресою:   на лікування 

доньки Свірщук Ірини Романівни в сумі 5000,00 грн.; 

1.9. Савчук Світлані Василівні, яка проживає за адресою:   на лікування батька 

Кухара Василя Михайловича в сумі 1500,00 грн.; 

1.10. Бродавця Володимира Івановича, який проживає за адресою:  на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.11. Кицуна Івана Петровича, який проживає за адресою:   на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.12. Муштин Ларисі Іванівні, яка проживає за адресою:     на лікування в сумі 

5000,00 грн.; 

1.13. Швець Ользі Іванівні, яка проживає за адресою:   на лікування в сумі 1000,00 

грн.; 



1.14. Лінник Марії Леонідівні, яка проживає за адресою:   на лікування сина 

Лінника Юрія Михайловича в сумі 1000,00 грн.; 

1.15. Данюк Валентині Іванівні, яка проживає за адресою:   на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.16. Гончаровій Оксані Іванівні, яка проживає за адресою:   на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.17. Гуменюку Миколі Пилиповичу, який проживає за адресою:   на поховання 

доньки Гуменюк Світлани Миколаївни  в сумі 1000,00грн. 

1.18. Височин  Майї Дмитрівні, яка проживає за адресою:   на лікування  в сумі 

1000,00 грн; 

1.19. Сірик Валентині Василівні, яка проживає за адресою:   на лікування  в сумі 

1000,00 грн; 

1.20. Казмірчуку Василю Архиповичу, який проживає за адресою:   на лікування  в 

сумі 2000,00 грн. 

2. 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 


