
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

44 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

30 липня  2019 року                                 с.Судилків                                    №  11 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 29.07.2019р. 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. Кузьміній Марії Олександрівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 1000,00 грн.; 

1.2. Комарецькій Надії Петрівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.3. Котику Василю Павловичу, який  проживає за адресою: -   на лікування в сумі 

500,00 грн.; 

1.4. Васику Сергію Петровичу, який  проживає за адресою: _  на лікування 

дружини Васик Олени Миколаївни в сумі 5000,00 грн.; 

1.5. Меркуловій Галині Іванівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

500,00 грн.; 

1.6. Ємець Ірині Гнатівні на лікування батька Лозового Гната Степановича, який  

проживає за адресою: _  в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Петрик Марії Олексіївні, яка  проживає за адресою: _  на лікування сина 

Петрика Вячеслава Аркадійовича  в сумі 3000,00 грн.; 

1.8. Грицай Марії Дмитрівні, яка  проживає за адресою: _ на лікування в сумі 

2000,00 грн.; 

1.9. Яковлєвій Таісії Василівні, яка  проживає за адресою:_  на лікування в сумі 

500,00грн.; 

1.10. Ковалик Людмилі Петрівні, яка  проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.11. Артерчуку Миколі Кіндратовичу, який  проживає за адресою: _  на 

лікування в сумі 500,00грн.; 

1.12. Рибалко Зої Євгенівні, яка  проживає за адресою: _  на лікування чоловіка 

Рибалка Сергія Миколайовича в сумі 5000,00 грн.; 

1.13. Поплавській Тетяні Анатоліївні, яка  проживає за адресою: _  на лікування 

доньки Поплавської Софії Юріївни в сумі 1000,00 грн.; 

1.14. Гордійчуку Сергію Миколайовичу, який  проживає за адресою: _  на 

лікування в сумі 2000,00 грн.; 



1.15. Міщук Валентині Андріївні, яка  проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 5000,00 грн.; 

1.16. Бондарю Олександру Миколайовичу,  який  проживає за адресою: _  на 

ліквідацію наслідків пожежі  в сумі 1000,00 грн.; 

1.17. Нечипорук Наталії Василівні, яка  проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 2000,00грн.; 

1.18. Дударю Віктору Миколайовичу, який  проживає за адресою: _  на лікування 

в сумі 2000,00 грн..; 

1.19. Вихристюку  Сергію Федоровичу, який  проживає за адресою: _  на 

лікування в сумі 1000,00 грн. 

1.20. Охрімцю Володимиру Миколайовичу, який  проживає за адресою: _  на 

лікування дружини в сумі 3000,00грн. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з 

питань  фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Дорощук 

М.Ф.). 

            

 

 

В.о. сільського голови 

секретар сільської ради       А.Товстюк 


