
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

7  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

 17 червня  2021 року               с. Судилків        №  11 

 

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.Яворському Миколі Яковичу, який проживає  у __________ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.2. Яворській Людмилі Тимофіївні, яка проживає  у __________ на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.3.Швець Ніні Петрівні, яка проживає у _________ на лікування в сумі 2000,00 

грн. 

1.4.Репецькому Андрію Євгеновичу, який проживає у _________ на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.5.Міщенко Оксані Сергіївні, яка проживає у ___________ на лікування в сумі 

5000,00 грн. 

1.6.Татаріновій Любов Онисимівні, яка проживає у ________ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.7.Струк Катерині Василівні, яка проживає у ________ на лікування в сумі 5000,00 

грн. 

1.8.Цибульському Олександру  Володимировичу, який проживає у ________ на 

лікування в сумі 2000,00 грн. 

1.9.Шматюк Надії Анатоліївні, яка проживає у _________ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.10.Громик Ользі Андріївні, яка  проживає у ________ на лікування в сумі 

_2000,00 грн. 

1.11.Олійник Валентині Мілетівні, яка проживає у _______ на лікування в сумі 

5000,00 грн. 

1.12.Свердюку Борису Йосиповичу, який проживає у  _________на лікування в сумі 

3000,00 грн. 

1.13.Кобець Альоні Юріївні, яка проживає у _____ на лікування в сумі 2000,00 грн. 

1.14.Михальчук Валентині Василівні, яка проживає _______ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 



1.15.Лукашуку Леоніду Миколайовичу, який проживає у ________ на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.16.Криштафович Ганні Карпівні, яка проживає  у _______ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.17.Супрун Петру Павловичу, який проживає у  ________ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.18. Висоцькому Олександру Сергійовичу, який проживає у _______ на лікування 

в сумі 2000,00 грн. 

1.19. Ткачу Володимиру Юрійовичу, який проживає у ________  на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.20.Павловському Володимиру Івановичу, який проживає ______ на лікування в 

сумі 1000,00 грн. 

1.21.Якимчуку Володимиру Федоровичу, який проживає у _______  на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.22.Касянчук Валентині Миколаївні, яка проживає у _____ на лікування в сумі 

1000,00 грн. 

1.23.Гордійчук Марії Анатоліївні, яка проживає  у _______ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.24.Конюку Віктору Васильовичу, який проживає у ______ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.25.Хедик Галині Іванівні , яка проживає у _____ на лікування в сумі 2000,00 грн. 

1.26.Мельнику Ігорю Дмитровичу, який проживає  у ________ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.27.Бачинській Валентині Миколаївні, яка проживає у ________ на лікування в 

сумі 2000,00 грн. 

1.28.Кравчук Алісі Сергіївні на лікування батька  Каймакіна Сергія Івановича, який 

проживає ______ в сумі 2000,00 грн. 

1.29.Козловській Катерині Олександрівні, яка проживає _______ на лікування в 

сумі 2000,00 грн.  

1.30. Сідлецькому  Броніславу Людомировичу, який проживає ______на  лікування  

в сумі_1000,00  грн. 

1.31.Ковалик Людмилі Петрівні, яка проживає в _______ на лікування в сумі 

2000,00 грн. 

1.32.Беркута Олександру Петровичу, який проживає _________ на поховання 

дружини Беркута Ольги Феодосіївни  в сумі 1000,00 грн. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 

 


