
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 52 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

23 січня 2020 року                                 с.Судилків                                    № 7 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 23.01.2020р. 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. Дударю Юрію Леонтійовичу, який проживає за адресою: _на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.2. Войтюку  Миколі Олександровичу, який проживає за адресою: _ на лікування 

доньки Войтюк Вікторії Миколаївні в сумі 2000,00грн.; 

1.3. Муштин Ларисі Іванівні, яка проживає за адресою: _на поховання брата 

Муштина Олександра Івановича в сумі 1000,00грн.; 

1.4. Зарембі Ніні Іванівні, яка проживає за адресою: _ на поховання племінника 

Рибачука Сергія Миколайовича в сумі 1000,00грн.; 

1.5. Мунтян Земфірі Федорівні, яка проживає за адресою: _на поховання сина 

Мунтяна Володимира Володимировича в сумі 1000,00грн.; 

1.6. Яржемській Аллі Антонівні, яка проживає за адресою: _ на лікування чоловіка 

Яржемського Олександра Івановича в сумі 5000,00грн.; 

1.7. Сабуняк Ірині Петрівні, яка проживає за адресою: _ на лікування сина 

Сабуняка Ярослава Леонідовича  в сумі 4000,00грн.; 

1.8. Охрімцю Богдану Васильовичу, який проживає за адресою: _на поховання 

батька  Охрімця Василя Адамовича в сумі 1000,00грн.; 

1.9. Прохоровій Тетяні Вікторівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.10. Лобачову Валерію Борисовичу, який проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 1500,00грн.; 

1.11. Богуш Наталії Анатоліївні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.12. Кушнірук Аллі Вячеславівні, яка проживає за адресою: _  на поховання 

батька Кухара Вячеслава Петровича сумі 1000,00грн.; 



1.13. Дударю Максиму Євгеновичу, який проживає за адресою: _на лікування в 

сумі 1500,00грн.; 

1.14. Нечитайло Дар’ї Володимирівні, яка проживає за адресою: _ на поховання 

сина Нечитайла Василя Леонідовича сумі 1000,00грн.; 

1.15. Редько Любові Кирилівні, яка проживає за адресою: _ на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.16. Овчару Володимиру Анатолійовичу, який проживає за адресою: _ на 

лікування в сумі 5000,00грн; 

1.17. Ліщук Олені Миколаївні яка проживає за адресою:  на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.18. Андрощуку Михайлу Гнатовичу, який проживає за адресою: на лікування в 

сумі 2000,00грн. 

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

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

Микола). 

            

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 


