СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
5 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
28 квітня 2021 року

с. Судилків

№ 16

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.Ліснічуку Сергію Ростіславовичу, який проживає __________ на лікування мами

Ліснічук Лідії Андріївни в сумі 5000 грн.;
1.2.Калінішиній Валентині Володимирівні, яка проживає _________ на лікування
дочки Кравець Оксани Володимирівни, в сумі 5000 грн.;
1.3.Ковальчуку Віктору Миколайовичу, який проживає ____________ на лікування в
сумі 2000 грн.;
1.4.Хедику Василю Володимировичу, який проживає _____________ на лікування в
сумі 2000 грн.;
1.5.Тимощик Руслані Михайлівні, яка проживає ___________ на лікування чоловіка
Тимошика Юрія Ігоровича в сумі 3000 грн.;
1.6.Петрик Нілі Петрівні, яка проживає ____________ на лікування чоловіка Петрика
Миколи Степановича в сумі 2000 грн.;
1.7.Кушнірук Оксані Миколаївні, яка проживає ____________ на лікування сина
Кушнірука Руслана Віталійовича в сумі 5000 грн.;
1.8.Галт Світлані Олександрівні, яка проживає _____________ на лікування в сумі
2000 грн.;
1.9.Якимчук Наталії Миколаївні, яка проживає ____________ на лікування чоловіка
Якимчука Юрія Анатолійовича в сумі 5000 грн.;
1.10. Муштину Олександру Андрійовичу, який проживає ______________ на
лікування в сумі 3000 грн.;
1.11. Гуменюку Миколі Пилиповичу, який проживає ______________ на лікування в
сумі 3000 грн.;
1.12. Жигаловій Клавдії Федорівні, яка проживає ______________ на ліквідацію
наслідків пожежі в сумі 1000 грн.;
1.13. Нечипорук Тетяні Сергіївні, яка проживає _____________ на поховання батька
Нечипорука Сергія Миколайовича в сумі 1000 грн.;
1.14. Северин Лілії Анатоліївні , яка проживає _____________ на поховання мами
Северин Світлани Іллівни в сумі 1000 грн.;

1.15. Кузьмінському Олександру Костянтиновичу, який проживає ________ на
поховання мами Мазур Зінаїди Олексіївні в сумі 1000 грн.;
1.16. Вавруш Олені Олександрівні, яка проживає ________ на поховання батька
Шіряєва Олександра Павловича в сумі 1000 грн.;
1.17. Самолюк Ользі Іванівні, яка проживає ___________ на поховання чоловіка
Смолюка Андрія Віталійовича в сумі 1000 грн.;
1.18. Загородній Людмилі Іванівні, яка проживає _____________ на поховання сина
Загороднього Андрія Михайловича в сумі 1000 грн.

Сільський голова

Тетяна КОТИК

