
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

49 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

13 грудня  2019 року                                 с.Судилків                                    № 8 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 13.12.2019р. 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. Вітвіцькому Тарасу Володимировичу на лікування матері Вітвіцької Алли 

Євгенівни, який проживає за адресою: в сумі 5000,00грн.; 

1.2. Дикун Любові Василівні, яка проживає за адресою: на лікування  в сумі 

2000,00грн.; 

1.3. Пипич Валентині Сергіївні, яка проживає за адресою: на лікування  в сумі 

5000,00грн.; 

1.4. Жигалей Наталії Іванівні, яка проживає за адресою: на лікування  доньки 

Жигалей Вероніки Юріївни в сумі 3000,00грн.; 

1.5. Мальцеву Євгену Олександровичу, який проживає за адресою:  на лікування  

доньки Мальцевої Мілани Євгенівни в сумі 2000,00грн.; 

1.6. Івановій Катерині Василівні, яка проживає за адресою:  на лікування сина 

Іванова Михайла Сергійовича в сумі 2000,00грн.; 

1.7. Колесник Людмилі Михайлівні, яка проживає за адресою:  на лікування  в сумі 

5000,00грн.; 

1.8. Чмирю Олександру Євгеновичу, який проживає за адресою:  на лікування  в 

сумі 1000,00грн.; 

1.9. Дацюку Станіславу Власовичу, який проживає за адресою:  на лікування  в 

сумі 5000,00грн.; 

1.10. Франчук Ользі Федорівні, яка проживає за адресою:на лікування  в сумі 

2000,00грн.; 

1.11. Рудому Ярославу Івановичу, який проживає за адресою:  на лікування  

доньки Рудої Вікторії Ярославівни в сумі 5000,00грн.; 

1.12. Горбань Жанні Павлівні, яка проживає за адресою: на лікування  в сумі 

5000,00грн.; 

1.13. Аврамчук Марині Вікторівні на лікування матері Аврамчук Світлани 

Миколаївни, яка проживає за адресою: в сумі 2000,00грн.; 



1.14. Пославській Нелі Володимирівні, яка проживає за адресою: на лікування  в 

сумі 1500,00грн.; 

1.15. Редьці Галині Степанівні, яка проживає за адресою: на лікування матері 

Тимчишин Ганни Михайлівни в сумі 2000,00грн.; 

1.16. Танасійчук Аліні Сергіївні, яка проживає за адресою: на лікування  матері 

Касянчук Валентини Миколаївни в сумі 3000,00грн.; 

1.17. Марищук Оксані Сергіївні, яка проживає за адресою: на поховання батька 

Марищука Сергія Васильовича   в сумі 1000,00 грн.; 

1.18. Парфенюк Лідії Іванівні, яка проживає за адресою:  на поховання сина 

Михальчука Олександра Анатолійовича   в сумі 1000,00 грн. 

1.19. Павловській Наталії Юріївні, яка проживає за адресою  на поховання батька 

Ковальчука Юрія Вікторовича в сумі 1000,00 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 


