
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

53 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 лютого 2020 року  с. Судилків №   9 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 14.02.2020р. 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. Тригубець Марії Сидорівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.2. Хандер Лідії Григорівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

1500,00грн.; 

1.3. Андрощуку Олегу Володимировичу, який проживає за адресою: _ на лікування 

в сумі 1500,00грн.; 

1.4. Конопелько Наталії Павлівні, яка проживає за адресою: _  на лікування сина 

Конопелька Максима Миколайовича в сумі 1500,00грн.; 

1.5. Швець Надії Сергіївни, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 500,00 

грн; 

1.6. Сенгеєву Олександру Павловичу, який проживає за адресою: _ на лікування в 

сумі 500,00 грн.; 

1.7. Стратович Тетяні Леонідівні, яка проживає за адресою: _ на лікування матері 

Стратович Тамари Володимирівни в сумі 2000,00грн.; 

1.8. Поліщук Ганні Миколаївні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

500,00грн.; 

1.9. Мишенюк Ользі Олександрівні, яка проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 2000,00грн.; 

1.10. Федорчук Людмилі Леонідівні на лікування матері Ляміної Ганни 

Олександрівни, яка проживає за адресою: _  в сумі 5000,00грн; 

1.11. Чмирю Олександру Євгеновичу, який проживає за адресою: _ на лікування  

в сумі 2000,00 грн. 

1.12. Джус Валентині Іванівні, яка проживає за адресою: _на лікування  в сумі 

2000,00 грн.; 

1.13. Мирводі Галині Миколаївні, яка проживає за адресою: _  на поховання  сина 

Мирводи Володимира Васильовича  в сумі 1000,00 грн.; 



1.14. Остапчук Наталії Миколаївні, яка проживає за адресою: _  на лікування  в 

сумі 2000,00 грн.; 

1.15. Михальчук Ользі Кирилівні, яка проживає за адресою: _ на лікування  

чоловіка Михальчука Володимира Терентійовича 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 Микола Дорощук). 

            

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 


