
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

48 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 листопада  2019 року                             с.Судилків                                    № 4 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 20.11.2019р. 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 Світлані Володимирівні на поховання брата Андрієвського Сергія 

Дмитровича, який проживав за адресою: в сумі 1000,00 грн.; 

1.2. Пострибайлу Олександру Павловичу, який проживає за адресою:  на лікування  

в сумі 5000,00 грн.; 

1.3. Охрімцю Олександру Миколайовичу на поховання брата Охрімця Анатолія 

Миколайовича, який проживав за адресою:  в сумі 1000,00 грн.; 

1.4. Гризі Тетяні Василівні, яка проживає  за адресою: на лікування  в сумі 1000,00 

грн.; 

1.5. Коломієць Галині Володимирівні, яка проживає  за адресою: на лікування  в 

сумі 500,00 грн.; 

1.6. Дудар Олені Іванівні, яка проживає  за адресоюна лікування в сумі 1000,00грн.; 

1.7. Панчук Тетяні Омелянівні, яка проживає  за адресою: на лікування   в сумі 

1000,00 грн.; 

1.8. Тихонюку Петру Даниловичу, який проживає  за адресою: на лікування   в сумі 

1000,00 грн.; 

1.9. Чорній Тетяні Петрівні, яка проживає  за адресою: на лікування матері Демчик 

Надії Павлівни   в сумі 1000,00 грн.; 

1.10. Івановій Ірині Іванівні  на поховання дядька Михальчука Юрія 

Миколайовича, який проживав за адресою: в сумі 1000,00 грн.; 

1.11. Макаришину Дмитру Давидовичу , який проживає за адресою: на лікування  

в сумі 1000,00 грн.; 

1.12. Суханюку Олександру Петровичу , який проживає за адресою: на лікування  

в сумі 2000,00 грн.; 

1.13. Нечипорук Людмилі Мукіївні , яка проживає за адресою: на лікування  в 

сумі 2000,00 грн.; 

1.14. Пасенюку Віктору Олександровичу , який проживає за адресою: на 

лікування сина Пасенюка Богдана Вікторовича  в сумі 1000,00 грн. 



1.15. Васильченко Тамарі Анатоліївні, яка проживає за адресою: на лікування  

матері Дудар Ольги Петрівни в сумі 5000,00 грн. 

1.16. Куркевичу Олександру Антоновичу, який проживає за адресою: на 

лікування  дружини Куркевич Світлани Петрівни в сумі 500,00 грн. 

1.17. Кузьмінській Ганні Іванівні, яка проживає за адресою: на лікування в сумі 

500,00 грн. 

1.18. Ковальчук Любові Іванівні, яка проживає за адресою: на лікування  в сумі 

500,00грн. 

1.19. Каймакіній Надії Остапівні, яка проживає за адресою: на лікування  в сумі 

2000,00 грн. 

1.20. Савчук Ганні Яківні, яка проживає за адресою на лікування  в сумі 500,00 

грн. 

1.21. Мордач Надії Василівні, яка проживає за адресою: на лікування  доньки 

Мордач Тетяни Юріївни в сумі 2000,00 грн. 

1.22. Павловському Володимиру Івановичу, який проживає за адресою: на 

лікування  в сумі 500,00 грн. 

1.23. Дудар Наталії Олександрівні  на поховання батька Колби Олександра 

Васильовича, який проживав за адресою: в сумі 1000,00 грн.; 

1.24. Поліщук Світлані Миколаївні, яка 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.Котик 


