
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

3 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

27 січня 2021 року        с. Судилків                    №  16 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 26.01.2021 р. 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 24 грудня 2020р. № 10  та  

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати одноразову грошову допомогу: 

1.1. Чернушичу Сергію Івановичу на поховання дружини Чернушич Світлани 

Ростиславівни, яка проживала  ___  в сумі  1000 грн.; 

1.2. Куркевичу Анатолію Антоновичу, який проживає ___ на лікування в сумі  2000 

грн.; 

1.3. Остапчук Наталії Миколаївні, яка проживає  ____ на лікування в сумі 2000 

грн.; 

1.4.  Заволока Надії Дмитрівні, яка проживає ___ на лікування в сумі  1000 грн. 

1.5. Андрощуку Михайлу Гнатовичу, який проживає ___ на лікування в сумі  2000 

грн.; 

1.6. Грицишиній Оксані Вікторівні , яка проживає ___  на лікування мами  Базелюк 

Наталії Іванівни в сумі  2000 грн.; 

1.7. Петровій Євгені Кононівні , яка проживає ___  на лікування сина  Петрова 

Віктора Васильовича в сумі   1000 грн.; 

1.8. Асланову Евезу  Магамедалійовичу, на поховання  Яцишиної Оксани  

Борисівни,  яка проживала  ___   в сумі 1000 грн.; 

1.9. Максимчуку Івану Феодосійовичу, який проживає ___ на лікування в сумі  

1000 грн.; 

1.10. Давидчук  Олексадрі Степанівні , яка проживає ___ на лікування в сумі  2000 

грн.; 

1.11. Таргоніній Валентині Іванівні, яка проживає ___ на лікування чоловіка  

Таргоніна Валерія Сігізмундовича в сумі   5000 грн.; 

1.12. Васику  Андрію Юрійовичу , який проживає ___  на лікування  мами Васик 

Світлани Михайлівни   в сумі  2000 грн.; 

1.13. Якось Діні Анатоліївні, яка  проживає ___ на лікування чоловіка Якось 

Андрія Віталійовича  в сумі  5000 грн.; 



1.14. Стекезіній Лідії Олександрівні, яка проживає ___ на лікування  в сумі  1000 

грн.; 

1.15. Нечипорук  Антоніні  Степанівні, яка проживає ___ на лікування   в сумі  

1000 грн.; 

1.16. Богуш Наталії Анатоліївні ,  яка проживає ___ на лікування  в сумі  2000 грн.; 

1.17. Верхогляду Олександру Васильовичу, який проживає ___  на лікування в сумі   

3000 грн.; 

1.18. Войтюк  Валентині Миколаївні, на поховання Франківського  Віталія 

Болеславовича, який проживав ___    в сумі 1000 грн.; 

1.19. Лясковській Ірині  Григорівні , яка проживає ____ на лікування дочки  

Лясковської Мілани Олександрівни   в сумі   2000 грн.; 

1.20. Жигалей Тетяні Миколаївні,  яка проживає ___ на ліквідацію наслідків 

пожежі  в сумі  1000 грн. 

1.21. Башкатовій Ользі Миколаївні,  яка проживає ___ на лікування дочки 

Кривенко Софії Андріївни  в сумі  2000 грн. 

1.22. Пипич Андрію Миколайовичу, який  проживає ___ на лікування   в сумі  5000 

грн. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


