
 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

2 вересня   2021 року               с. Судилків         №  5 

 

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.Березі Наталії Володимирівні, яка проживає  у ----------- на лікування в сумі  

2000 грн.; 

1.2. Батинюку Миколі Степановичу, який проживає ------- на лікування  дружини  

Батинюк Любов Іванівни в сумі 1000 грн. 

1.3. Хомарецькій Тетяні Володимирівні, яка проживає ---------  на лікування  в сумі 

2000 грн. 

1.4. Кілікевичу Віктору Анатолійовичу, який проживає ---------- на лікування  в сумі 

1000 грн. 

1.5. Мельник Ользі Іванівні, яка проживає в ---------- на лікування сина Мельника 

Руслана Олеговича  в сумі 2000 грн. 

1.6.  Кушнір Ганні Миколаївні, яка проживає ---------- на лікування в сумі 2000 грн. 

1.7. Виноград Тетяні Володимирівні, яка проживає в ---------- на лікування в сумі 

2000 грн. 

1.8. Комарецькій Надії Петрівні, яка проживає ---------  на лікування  в сумі 2000 

грн. 

1.9. Михальчук Вікторії Михайлівні, яка проживає ----------- на лікування в сумі 

2000 грн. 

1.10. Дикун Любов Дмитрівні, яка проживає ----------- на лікування в сумі 2000 грн. 

1.11. Денещук Валентині Степанівні, яка проживає --------- на лікування в сумі  

1000 грн.. 

1.12. Лінник Марії Леонідівні, яка проживає ------------ на лікування сина Лінника 

Юрія Михайловича в сумі 1000 грн.. 

1.13. Фещуку Володимиру Адамовичу, який проживає в --------- на лікування  

батька Фещука Адама Дмитровича  в сумі  5000 грн. 

1.14. Горбань Ніні Семенівні, яка проживає ---------- на лікування в сумі 2000 грн.. 

1.15. Стецюк Тетяні Василівні, яка проживає -------- на лікування  в сумі 1000 грн.. 

1.16. Васик Тетяні Геннадіївні, яка проживає ------- на лікування  в сумі  1000 грн. 



1.17. Михайлюк Іванні Ігорівні , яка проживає ---------- на поховання мами 

Михайлюк Євгенії Олександрівни в сумі  1000 грн. 

1.18. Тимощуку Володимиру Миколайовичу, який проживає --------- на лікування 

мами Тимощук Антоніни  Миколаївни в сумі 5000 грн. 

1.19. Васильєвій  Аллі Петрівні, яка проживає -------- в сумі 5000 грн. 

1.20. Паламарчук Світлані Василівні, яка проживає ------------ на лікування дочки 

Паламарчук Богдани Михайлівні в сумі 2000 грн. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


