
   

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

15  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

6  грудня   2021 року               с. Судилків     №  15 

 

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.Довгалюку Роману Миколайовичу, який проживає ------ на лікування в сумі 

1500 грн. 

1.2.Кузьомко Ірині Миколаївні, яка проживає --------- на лікування в сумі  5000 грн. 

1.3.Ніколюк Надії Григорівні, яка проживає -------- на лікування в сумі 2000 грн. 

1.4.Шуляку Віталію Леонідовичу, який проживає ------ на лікування в сумі 1500 

грн. 

1.5.Яковлевій Таїсії Василівні, яка проживає ------- на лікування в сумі 1000 грн.. 

1.6.Грига Юрію Віталійовичу, який проживає ----- на лікування в сумі  1000 грн. 

1.7.Мурга Людмилі Олександрівні, яка проживає ----- на лікування батька 

Остапчука Олександра Володимировича в сумі 1500 грн. 

1.8.Лавренюку Віктору Миколайовичу, який проживає ------ на лікування  доньок 

Лавренюк Вікторії Вікторівни та Лавренюк Єви Вікторівни в сумі 1500 грн. 

1.9.Кукуренчуку Івану Васильовичу, який проживає ------ на лікування в сумі  1500 

грн. 

1.10.Остапчуку Василю Аноновичу, який проживає ---------- на лікування в сумі 

1000 грн. 

1.11.Мельник Раїсі  Петрівні, який проживає ------- на лікування в сумі 1500 грн. 

1.12.Дячук Ольгі Андріївні, яка проживає ---------- на лікування в сумі 1000 грн. 

1.13.Сніховському Сергію Цезаровичу, який проживає ------- на лікування дружини 

Сніховської Надії Андріївни в сумі 3000     грн. 

1.14.Верхогляд Галині Степанівні, яка проживає в ----- на  лікування  в сумі 1500 

грн. 

1.15.Бондар Євгенії Василівні, яка проживає -------- на лікування сина Бондара 

Сергія Михайловича в сумі  1000 грн. 

1.16.Шевчук Лесі Миколаївні, яка проживає --------- на поховання  брата Остап’юк  

Володимира Миколайовича в сумі  1000 грн. 



1.17. Чайка Василю Михайловичу, який проживає --------- на поховання мами Чайка 

Валентини Василівни в сумі  1000 грн. 

1.18.Клімчуку Юрію Івановичу, який проживає ------ на поховання брата  Клімчука 

Олександра Миколайовича в сумі  1000 грн. 

1.19.Мілінчук Нелі Григорівні , яка проживає --------- на лікування чоловіка 

Мілінчука  Павла Васильовича в сумі 2000 грн. 

1.20.Косар Світлані  Анатоліївні, яка проживає ------- на лікування батька  

Мельника Анатолія Петровича в сумі   5000 грн. 

1.21.Шматюк Ірині Никифорівні, яка проживає -------- на лікування в сумі 1500 грн. 

  

 

 

Сільський голова                              Тетяна КОТИК 

 

 

 

 

 

 


