
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

26  січня   2022 року               с. Судилків                 № 9 

 

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.Дударю Юрію Леонідовичу, який проживає с._____________  на лікування в 

сумі 1000 грн.; 

1.2.Свередюку Василю Миколайовичу, який проживає с._______ на лікування в 

сумі  1500 грн.; 

1.3.Березюк Галині Миколаївні, яка проживає  с.______________ на лікування в 

сумі 5000 грн.; 

1.4.Мальцеву Олександру Сергійовичу, який проживає в с.________ на лікування в 

сумі  3000 грн.; 

1.5.Лобачову  Валерію Борисовичу, який проживає с.____________ на лікування в 

сумі 1500 грн.; 

1.6. Тригубець Ларисі Петрівні , яка проживає с._______________ на лікування в 

сумі 5000 грн.. 

1.7.Башкатовій Ольгі Миколаївні, яка проживає с._________ на лікування доньки 

Кривенко Софії Андріївни  в сумі 4000 грн.; 

1.8.Чмир Людмилі Вікторівні, яка проживає с.____________ на лікування  сина 

Чмира Романа Олександровича в сумі 4000 грн. 

1.9. .Ростовському Дмитру Івановичу, який проживає с._________ на лікування в сумі  

2000 грн. 

1.10.Громик Ольгі Андріївні, яка проживає с.______________ на лікування в сумі  

2000 грн. 

1.11.Шелепюку Руслану Васильовичу, який проживає с.______ на лікування в сумі 

2000 грн.. 

1.12.Андрощуку Михайлу Гнатовичу, який проживає с._______ на лікування в сумі 

2000 грн. 

1.13.Шептицькій Майї Володимирівні, яка проживає с.____ на ліквідацію наслідків 

пожежі в сумі 1000 грн.; 

1.14. Свередюку Василю Миколайовичу, який проживає с.______,   на поховання  

дочки Семенець Алли Василівни  в сумі 1000 грн. 

1.15.Лісовській Нелі Євгенівні , яка проживає __________  на поховання брата Мілінчука 

Ростислава Євгеновича в сумі 1000 грн. 

 

Сільський голова                              Тетяна КОТИК 


