
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

1 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

09 грудня 2020 року  с. Судилків № 27 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 08.12.2020р. 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. Шараварі Любові Йосипівні, яка проживає за адресою: ___________________ 

на лікування в сумі 3000,00грн.; 

1.2. Тітор Анні Олександрівні на лікування батька Тітора Олександра Васильовича, 

який проживає в ___________________ в сумі 5000,00грн.; 

1.3. Войтюк Антоніні Іванівні, яка проживає за адресою: ___________________  на 

лікування в сумі 3000,00грн.; 

1.4. Барковському Миколі Анатолійовичу, який проживає за адресою: 

___________________ на лікування в сумі 2000,00грн.; 

1.5. Комашинському Івану Петровичу, який проживає за адресою: 

___________________ на лікування в сумі 2000,00грн.; 

1.6. Сидорчук Ганні Григорівні, яка проживає за адресою: ___________________ на 

лікування в сумі 3000,00грн.; 

1.7. Поліщук Аллі Миколаївні, яка проживає за адресою: ___________________ на 

лікування чоловіка Поліщука Володимира Дмитровича  сумі 5000,00грн.; 

1.8. Вереніч Валентині Ігнатівні, яка проживає за адресою: ___________________ 

на лікування в сумі 2000,00грн.; 

1.9. Вільбіцькому Миколі Мартиновичу, який проживає за адресою: 

___________________  на лікування в сумі 2000,00грн.; 

1.10. Шудрак Юлії Іванівні, яка проживає за адресою: ___________________ на 

лікування матері Комашинської Марії Семенівни в сумі 1000,00грн.; 

1.11. Соколовському Вадиму Олександровичу, який проживає за адресою: 

___________________на лікування в сумі 1000,00грн.; 

1.12. Васик Тетяні Геннадіївні, яка проживає за адресою: ___________________ 

на лікування сина Васика Руслана Олександровича в сумі 5000,00грн.; 

1.13. Прошак Ірині Михайлівні, яка проживає за адресою: ___________________ 

на лікування доньки Бондаренко Ангеліни Петрівни в сумі 5000,00грн. 



1.14. Боновській Богдані Василівні на поховання батька Болюха Василя 

Леонідовича в сумі 1000,00грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань  

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Валентина 

Тихонюк). 

            

 

 

Сільський голова       Тетяна КОТИК 


