
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

46 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

02 жовтня  2019 року                                 с.Судилків                                    №  28 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 23.09.2019р. 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. Чернушич Лідії Лук’янівні, яка проживає за адресою: - на лікування в сумі 

1000,00 грн.; 

1.2. Остапчук Ганні Миколаївні, яка проживає за адресою: -  на лікування в сумі 

500,00 грн.; 

1.3. Виноград Тетяні Володимирівні, яка проживає за адресою: -  на лікування в 

сумі 5000,00 грн.; 

1.4. Фещиній Людмилі Степанівні, яка проживає за адресою: -  на лікування в сумі 

2000,00 грн.; 

1.5. Пановій Катерині Володимирівні, яка проживає за адресою: - на лікування 

доньки Богуш Наталії Анатоліївни в сумі 5000,00 грн.; 

1.6. Войтович Валентині Зіфрідівні на поховання брата Дичинського Анатолія 

Зіфрідовича , який проживав у с.Мальованка в сумі 1000,00 грн.; 

1.7. Онищук Альоні Петрівні, яка проживає за адресою: -  на лікування сина 

Онищука Мирослава Васильовича в сумі 5000,00грн.; 

1.8. Лисенко Наталії Володимирівні, яка проживає за адресою: -  на лікування в 

сумі 3000,00грн.; 

1.9. Бордюжі Віктору Миколайовичу, який проживає за адресою: -  на лікування в 

сумі 1000,00грн.; 

1.10. Ващенко Валентині Миколаївні, яка проживає за адресою: -  на лікування в 

сумі 5000,00 грн.; 

1.11. Загоруй Людмилі Олексіївні, яка проживає за адресою: -  на лікування в сумі 

2000,00 грн.; 

1.12. Рибачок Валентині Сергіївні, яка проживає за адресою: -  на лікування сина 

Рибачка Андрія Андрійовича в сумі 2000,00грн.; 

1.13. Дем’янчук  Людмилі Володимирівні , яка проживає за адресою: - на 

лікування сина Дем’янчука В’ячеслава Олександровича в сумі 2000,00грн.; 



1.14. Тетянюк Надії Леонідівні, яка проживає за адресою: -  на лікування  сина 

Тетянюка Олександра Володимировича в сумі 1000,00грн.; 

1.15. Тимошику Юрію Ігоровичу, який проживає за адресою: - на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.16. Мальцеву Олександру Сергійовичу, який проживає за адресою: -  на 

лікування в сумі 2000,00 грн.; 

1.17. Палію Віктору Миколайовичу, який проживає за адресою: -  на лікування 

батька Палія Миколи Романовича в сумі 2000,00 грн.; 

1.18. Швець Галині Миколаївні, яка проживає за адресою: -  на лікування в сумі 

3000,00 грн.; 

1.19. Поліщуку Володимиру Івановичу, який проживає за адресою: -  на лікування 

в сумі 1000,00 грн.; 

1.20. Рибію Миколі Івановичу, який проживає за адресою: - на лікування сина 

Рибія  Віктора Миколайовича в сумі 1000,00 грн.; 

1.21. Можейко Ірині Павлівні, яка проживає за адресою: -  на лікування  в сумі 

5000,00грн.; 

1.22. Співякіну  Михайлу Васильовичу, який проживає за адресою: -  на лікування  

в сумі 1000,00грн. 

1.23. Петрику Максиму Борисовичу, який проживає за адресою: -  на лікування  

матері Петрик Ольги Миколаївни  в сумі 1000,00 грн.; 

1.24. Кобилянському Володимиру Йосиповичу, який проживає за адресою: -  на 

лікування  в сумі 3000,00 грн.; 

1.25. Васик Тетяні Геннадіївні, яка проживає за адресою: -  на лікування  сина 

Васика Руслана Олександровича  в сумі 1500,00грн.; 

1.26. Гордійчуку Володимиру Івановичу, який проживає за адресою: -  на 

лікування  в сумі 2000,00 грн.; 

1.27. Жигалею Олександру Володимировичу, який проживає за адресою: -  на 

лікування  в сумі 5000,00 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.Котик 


