
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

ВИТЯГ ІЗ РІШЕННЯ 

 

 30 липня  2021 року               с. Судилків        №  7 

 

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.Аврамчук Любов Федорівні, яка проживає  ___________ на лікування в сумі  

1500 грн.; 

1.2.Ковальчук Тетяні Григорівні,  яка проживає ___________ на лікування  в сумі 

2000 грн. 

1.3.Войтюку Миколі Олександровичу, який проживає _______ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.4.Хедик Галині Миколаївні, яка проживає _____________  на лікування  в сумі 

1500 грн. 

1.5.Рубленко Емілії Вікентіївні, яка проживає _____________ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.6.Вихристюку Сергію Федоровичу, який проживає _______ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.7.Андрощуку Івану Гнатовичу, який проживає __________ на лікування  в сумі 

2000 грн. 

1.8.Зарембі Ніні Іванівні , яка проживає __________________ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.9.Висоцькаму Денису Сергійовичу, який проживає _______ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.10..Клімчук Клавдії Василівні, яка проживає ____________ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.11.Комарецькій Антоніні Миколаївні, яка проживає ______ на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.12.Габорець Тетяні Анатоліївні, яка проживає ____________на лікування  в сумі 

1000 грн. 



1.13.Темченко Валентині Василівні, яка проживає _____________ на лікування  в 

сумі 5000 грн. 

1.14.Вітвіцькій Валентині Іванівні, яка проживає ______________ на лікування  в 

сумі 1500 грн. 

1.15.Пострибайло Ніні Іванівні, на лікування дочки Лабенської Наталії 

Казимирівни, яка проживає __________ в сумі  1000 грн. 

1.16.Бондар Марії Петрівні , яка проживає ___________________ на лікування  в 

сумі 1000 грн. 

1.17.Захуцькій Світлані Миколаївні, яка проживає ____________ на лікування  в 

сумі  5000 грн. 

1.18.Нечипорук Наталії Василівні , яка проживає ______________ на лікування  в 

сумі 1000 грн. 

1.19.Гаікарашвілі Тетяні Миколаївні на лікування чоловіка Гаікарашвілі Заура 

Георгійовича, який проживає _____________ в сумі 2000 грн. 

1.20.Бордюжі Віктору Миколайовичу, який проживає __________ на лікування  в 

сумі 2000 грн. 

1.21.Бойчук  Раїсі Феодосіївні, яка проживає __________________ на лікування  в 

сумі 2000 грн. 

1.22.Болюх Лесі Василівні, яка проживає ____________________ на лікування в 

сумі   1000 грн. 

1.23.Космині Валентині Іванівні, яка проживає ________________ на лікування  в 

сумі 1000 грн.   

1.24.Яржемському Олександру Івановичу, який проживає ______ на лікування  в 

сумі 2000 грн. 

1.25.Михайлюк Євгенії Олександрівні, яка проживає ___________ на лікування в 

сумі  1000 грн. 

1.26. Нечитайло Дар’ї Володимирівні, яка проживає __________  на поховання  

сина Нечитайло Івана Леонідовича в сумі 1000 грн. 

1.27.Ткачук Тамарі Андріївні, яка проживає __________  на поховання 

Загороднього Олександра Семеновича в сумі 1000 грн. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


