
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

60 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

17 вересня 2020 року  с. Судилків № 29 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 16.09.2020р. 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. Кузьмінській Вірі Іванівні, яка проживає за адресою: _на лікування в сумі 

1000,00грн.; 

1.2. Колбі Віктору Миколайовичу, який проживає за адресою: _на лікування в сумі 

1000,00грн.; 

1.3. Тетянюк Надії Леонідівні, яка проживає за адресою: _ на лікування сина 

Тетянюка Олександра Володимировича в сумі 1000,00грн.; 

1.4. Касянчук Валентині Миколаївні, яка проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 2000,00грн.; 

1.5. Співякіну Михайлу Васильовичу, який проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 500,00грн.; 

1.6. Козіцькій Гафії Петрівні, яка проживає за адресою: _ на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.7. Осецькій Валентині Михайлівні, яка проживає за адресою: _ на поховання 

Слюсара Петра Михайловича в сумі 1000,00грн.; 

1.8. Камінській Світлані Вікторівні, яка проживає за адресою: _ на поховання 

матері Білоус Валентини Анонівні  сумі 1000,00грн.; 

1.9. Поліщуку Владиславу Анатолійовичу, який проживає за адресою: _ на 

лікування в сумі 5000,00грн.; 

1.10. Слісарчуку Олександру Миколайовичу, який проживає за адресою: _ на 

ліквідацію наслідків пожежі в сумі 1000,00грн.; 

1.11. Базелюк Наталії Іванівні, яка проживає за адресою: _ на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.12. Борецькій Людмилі Мефодіївні, яка проживає за адресою: _ на лікування в 

сумі 2000,00грн.; 

1.13. Гречусі Світлані Вікторівні, яка проживає за адресою: _ на поховання сина 

Шелестова Олексія Миколайовича в сумі 1000,00грн.; 



1.14. Татаріновій Любові Онисимівні, яка проживає за адресою: _ на лікування в 

сумі 5000,00грн.; 

1.15. Мінтенко Василю Миколайовичу, який проживає за адресою: _ на на 

поховання послушника Свято-Різдво Городищенського чоловічого монастиря Чухлєбова 

Миколи Дмитровича в сумі 1000,00грн.; 

1.16. Мінтенко Василю Миколайовичу, який проживає за адресою: _ на на 

поховання послушника Свято-Різдво Городищенського чоловічого монастиря Приходька 

Сергія  Володимировича в сумі 1000,00грн.; 

1.17. Шелеп’юку Руслану Васильовичу, який проживає за адресою: _ на лікування 

в сумі 5000,00грн.; 

1.18. Заволоці Надії Дмитрівні, яка проживає за адресою: _ на лікування сина 

Заволоки Вячеслава Миколайовича в сумі 5000,00грн.; 

1.19. Гаврилюку Анатолію Олексійовичу, який проживає за адресою: _ на 

лікування в сумі 500,00грн. 

1.20. Кравчук Людмилі Степанівні, яка проживає за адресою: _  на поховання 

чоловіка Кравчука Василя Андрійовича в сумі 1000,00грн. 

1.21. Баррі Інні Петрівні, яка проживає за адресою: _ на лікування матері Жук 

Ольги Кіндратівни в сумі 1500,00грн. 

1.22. Єльковій Олені Станіславівни, яка проживає за адресою: _  на лікування в 

сумі 5000,00грн.; 

1.23. Пострибайло Ніні Іванівні, яка проживає за адресою: _  на лікування доньки 

Лабенської Наталії Казимирівни в сумі 3000,00грн. 

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 


