
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

59 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

29 липня 2020 року  с. Судилків  №  10 

 

Про надання одноразової 

грошової допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 28.07.2020р. 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. Муляр Ганні Андріївні, яка проживає за адресою: на лікування в сумі 

1000,00грн.; 

1.2. Михальчук Олені Вікторівні, яка проживає за адресою: на поховання батька 

Щербатюка Віктора Миколайовича в сумі 1000,00грн.; 

1.3. Комарецькій Надії Петрівні , яка проживає за адресою:  на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.4. Коробенюк Марії Михайлівні, яка проживає за адресою:   на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.5. Ковальчук Людмилі Василівні, яка проживає за адресою:   на лікування в сумі 

3000,00грн.; 

1.6. Рожку Віктору Васильовичу, який проживає за адресою:   на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.7. Пінчуку Валентині Андріївні, яка проживає за адресою:  на лікування  чоловіка 

Пінчука Григорія Івановича в сумі 3000,00грн.; 

1.8. Ростовському Дмитру Івановичу, який проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 2000,00грн.; 

1.9. Громик Ользі Андріївні, яка проживає за адресою: _  на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.10. Нечипорук Наталії Василівні, яка проживає за адресою: _на лікування в сумі 

4000,00грн.; 

1.11. Петрик Нілі Петрівні, яка проживає за адресою: _  на лікування  чоловіка 

Петрика Миколи Степановича в сумі 1500,00грн.; 

1.12. Лінник Марії Леонідівні, яка проживає за адресою: _  на лікування сина 

Лінника Юрія Михайловича в сумі 1000,00грн.; 

1.13. Шеренговському Леоніду Станіславовичу, яка проживає за адресою: _  на 

лікування в сумі 5000,00грн.; 



1.14. Фурту Руслану Анатолійовичу, який проживає за адресою: _на поховання 

матері Фурт Фаїни Леонідівні в сумі 1000,00грн.; 

1.15. Ковальчук Тетяні Григорівні, яка проживає за адресою: с.Судилків, _  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 Микола Дорощук). 

            

 

 

В.о.сільського голови,  

секретар сільської ради      Алла ТОВСТЮК 


