
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

4 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

10 березня 2021 року                 с. Судилків № 10 

 

Про надання одноразової грошової допомоги. 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 09.03.2021 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. Бачинській Валентині Миколаївні , яка проживає у ______ на лікування батька 

Бачинського Миколи Калениковича в сумі 5000 грн.; 

1.2. Мицюку Сергію Вікторовичу, який проживає ______  на лікування мами Мицюк 

Ніни Миколаївни, в сумі    5000 грн.; 

1.3. Кармаш Богдану Володимировичу, який проживає ______ на лікування  в сумі  

2000 грн. ; 

1.4. Тимощук Валентині Володимирівні, яка проживає ______ на лікування  в сумі  

2000 грн.; 

1.5. Горбань Жанні Павлівні, яка проживає _____на лікування в сумі 2000 грн. ; 

1.6. Швецю Валерію Васильовичу, який проживає в ____ на лікування в сумі  5000 

грн. ; 

1.7. Гордійчуку Ігору  Володимировичу, який проживає ______на лікування в сумі  

2000 грн. ; 

1.8. Яремчук Олені Михайлівні на лікування  батька Ціпцюри  Михайла Іванович, 

який  проживає _____  в сумі 2000 грн.; 

1.9. Сирота Миколі Володимировичу, який проживає _______   на лікування дружини 

Сироти Ірини Миколаївни, в сумі  2000 грн.; 

1.10. Дудар Тамарі Олександрівні, як   проживає ______  на лікування в сумі  2000 

грн. ;  

1.11.  Яцишину Олександру Володимировичу, який проживає ________на лікування  

в сумі 2000 грн. ; 

1.12. Можейко  Ірині Павлівні, яка проживає ______ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.13. Кузьмінчук Юлії Тадеушівні, яка проживає _______на лікування сина 

Ястребова Олексія Миколайовича в сумі  2000 грн. 

1.14. Мишенюк Ользі Олександрівні, яка проживає в _______ на лікування в сумі  

2000 грн. ; 



1.15. Михальчук  Ользі Кирилівні, яка проживає _____ на лікування чоловіка 

Михальчука Володимира Терентійовича в сумі  2000 грн. ; 

1.16. Тригубець Марії Сидорівні, яка проживає _____  на лікування в сумі 2000  грн.; 

1.17. Редько Любов Кирилівні, яка проживає ______ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.18. Хлонь Тамарі Василівні, яка проживає ______ на лікування в сумі  2000 грн.; 

1.19. Симерня Марії Іванівні, яка проживає ______ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.20. Вороновичу Олександру Зефрідовичу, який проживає ______ на лікування 

дружини Воронович Марії Іванівни в сумі 2000 грн.; 

1.21. Горбань Надії Петрівні, яка проживає _______ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.22. Тимошику Юрію Ігоровичу, який проживає _______ на лікування в сумі 5000 

грн.; 

1.23. Шеренговському Леоніду Станіславовичу, який проживає ______ на лікування 

в сумі 3000 грн.; 

1.24. Ковальчуку Володимиру Івановичу, який _______ на лікування в сумі 2000 

грн.; 

1.25. Супрун Олександру Миколайовичу, який проживає _______ на лікування в 

сумі 2000 грн.; 

1.26. Мирводі Галині Миколаївні , яка проживає _____ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.27. Войтюку Леоніду Івановичу, який проживає ____ на лікування в сумі 5000 грн.; 

1.28. Пипич Ганні Петрівні, яка проживає ______  на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.29. Мугиль Олександру Івановичу, який проживає _______ на лікування в сумі 

5000 грн.; 

1.30. Денищук Аллі Анатоліївні на лікування  мами Дудар Ольги Петрівни, яка 

проживає ________в сумі  2000 грн.; 

1.31. Решетарчуку Олександру Андрійовичу, який проживає _______на лікування в 

сумі 3000 грн.; 

1.32. Лобачову Валерію Борисовичу, який проживає ________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

1.33. Сільвеструк Ользі Володимирівні, яка проживає ________ на лікування сина 

Сільвеструк Олега Серійовича в сумі 5000 грн.; 

1.34. Фіялчук Валентину Олександровичу, який проживає ________ на лікування в 

сумі 4000 грн.; 

1.35. Ковальчук Олені Володимирівні, яка проживає у _________на ліквідацію 

наслідків пожежі  в сумі  1000  грн; 

1.36. Пилипчуку Івану Миколайовичу, який проживає у _________ на ліквідацію 

наслідків пожежі  в сумі 1000  грн; 

1.37. Комащенко Галині Василівні, яка проживає за адресою: ________на поховання  

сина Волошина Дмитра Романовича,    в сумі 1000 грн.; 

1.38. Стриленко Людмилі Леонідівні, яка проживає за адресою: на поховання  брата 

Майданчука Олександра Леонідовича,    в сумі 1000 грн.; 

1.39. Коськовецькому Богдану Олександровичу, який проживає ________ на 

поховання батька Коськовецького Олександра Романовича в сумі 1000 грн. ;  

1.40. Федорчук Любов Юріївні, яка проживає _______ на поховання батька  

Михальчука Юрія Євгеновича  в сумі 1000 грн.; 

1.41. Добровольській  Наталії Володимирівні, яка проживає  ________ на поховання  

чоловіка Добровольського Анатолія Миколайовича  в сумі 1000 грн.  

 

 

 

Сільський голова                  Тетяна  КОТИК 


