
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

56 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

04 червня 2020 року  с. Судилків № 5 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 04.06.2020р. 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. Поварчуку Василю Григоровичу, який проживає за адресою: __ на лікування в 

сумі 500,00грн.; 

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

5000,00рн.; 

1.3. Майструку Миколі Леонтійовичу, який проживає за адресою: __  на лікування 

в сумі 3000,00грн.; 

1.4. Джус Наталії Миколаївні, яка проживає за адресою: __  на лікування в сумі 

3000,00грн.; 

1.5. Дьячук Тетяні Миколаївні, яка проживає за адресою: __ на лікування Дьячука 

Миколи Яковича в сумі 1000,00грн.; 

1.6. Дьячуку  Олександру  Миколайовичу, який проживає за адресою: __  на 

лікування в сумі 1000,00грн.; 

1.7. Мальцеву  Євгену Олександровичу, який проживає за адресою: __  на 

лікування в сумі 3000,00грн.; 

1.8. Шматюк Надії Антонівни, яка проживає за адресою: __ на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.9. Шайдуліній Вірі Павлівні, на лікування брата Пасічника Валерія Павловича, 

опікуном якого вона являється, який проживає за адресою: __  в сумі 2000,00грн.; 

1.10. Мирводі Галині Миколаївні, яка проживає за адресою: ___  на  поховання 

сина Мирводи Євгена Васильовича в сумі 1000,00грн.; 

1.11. Шевченку Руслану Олександровичу, який проживає за адресою: ___  на  

поховання батька Шевченка Олександра Павловича в сумі 1000,00грн.; 

1.12. Кілікевич Надії Володимирівні, яка проживає за адресою: ___  на  поховання 

сина Миколюка Дмитра В’ячеславовича в сумі 1000,00грн. 

1.13. Лапшину Володимиру Васильовичу, який проживає за адресою: ___на 

лікування  сумі 1000,00грн.; 

1.14. Горбань Надії Петрівні, яка проживає за адресою: ___ на лікування  сумі 

5000,00грн.; 



1.15. Главацькому  Юрію Анатолійовичу, який проживає за адресою: ___ на 

лікування  сумі 3000,00грн.; 

1.16. Дударю Олександру Володимировичу, який проживає за адресою: ___  на 

лікування  сумі 2000,00грн.; 

1.17. Трет’яковій Наталії Анатоліївні, яка проживає за адресою: ___   на лікування 

сина Трет’якова Василя Андрійовича  сумі 1500,00грн.; 

1.18. Сироті Лілії Андріївні, яка проживає за адресою: ___ на поховання  Іщука 

Юрія Васильовича  сумі 1000,00грн; 

1.19. Бойчук Раїсі Феодосіївні, яка проживає за адресою: ___ на лікування  сумі 

5000,00грн.  

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 


