
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2020 року  с. Судилків    №  6 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 19.10.2020р. 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. Самковій Любові Іванівні на поховання брата Мороза Федора Миколайовича, 

який проживав у ____в сумі 1000,00грн.; 

1.2. Середюк Любові Петрівні, яка проживає у ___ на лікування в сумі 2000,00грн.; 

1.3. Болюх Лесі Василівні, яка проживає у _____ на лікування в сумі 1500,00грн.; 

1.4. Юзькову Георгію Володимировичу, який проживає у __ на лікування в сумі 

5000,00грн. 

1.5. Трет’яковій Наталії Анатоліївні, яка проживає у ____ на лікування сина 

Трет’якова Василя Андрійовича в сумі 2000,00грн.; 

1.6. Ходаковській Олені Василівні, яка проживає у ___ на лікування доньки  

Кушнір Вікторії Віталіївни в сумі 2000,00грн.; 

1.7. Виноград Тетяні Володимирівні, яка проживає у __ на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.8. Колеснік Світлані Юріївні, яка проживає у __ на лікування сина Колесніка 

Дмитра Олеговича в сумі 5000,00грн.; 

1.9. Собіщанській Тетяні Іванівні, яка проживає у __ на лікування в сумі 

1500,00грн.; 

1.10. Пасічник Ользі Миколаївні, яка проживає у __ на лікування в сумі 

1500,00грн.; 

1.11. Асланову Евезу Магамедалійовичу, який проживає у __  на поховання 

Розмовного Юрія Дмитровича в сумі 1000,00грн.; 

1.12. Прокопчук Надії Миколаївні, яка проживає у __ на лікування в сумі 

5000,00грн.; 

1.13. Ліпініну Михайлу Олексійовичу, який проживає у __ на лікування в сумі 

1500,00грн.; 

1.14. Андрушко Галині Володимирівні, яка проживає у __ на лікування матері 

Шморик Антоніни Іванівни в сумі 1500,00грн.; 



1.15. Кожану Сергію Васильовичу, який проживає у _ на лікування доньки Качур  

Альони Сергіївни  в сумі 3000,00грн.; 

1.16. Лінник Нілі Володимирівні, яка проживає у __ на лікування матері Шевчук 

Галини Марківни в сумі 1500,00грн.; 

1.17. Петровій Євгені Кононівні, яка проживає у __  на лікування в сумі 

2000,00грн.; 

1.18. Башкатовій Ользі Миколаївні, яка проживає у __   на лікування доньки 

Кривенко Софії Андріївни  в сумі 1000,00грн.; 

1.19. Мілінчук Нелі Григорівні, яка проживає у ___ на лікування чоловіка 

Мілінчука Павла Васильовича  в сумі 5000,00грн.; 

1.20. Лукаревській Тетяні Рафаїлівні, яка проживає у __ на лікування батька 

Лукаревського Рафаїла Антоновича  в 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). 

            

 

 

В.о.сільського голови, 

секретар сільської ради        Алла ТОВСТЮК 

 


