
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

23  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

12  липня    2022 року               с. Судилків                 № 6 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши  звернення 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 2020 року № 10  та  керуючись Законом України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні»,  сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Надати одноразову грошову допомогу: 

1.1.Моренець Михайлу Івановичу, який проживає_______на лікування в сумі 5000 

грн.; 

1.2.Оношко Олені Андріївні, яка проживає _______на лікування  в сумі 1500 грн.; 

1.3.Козловській Катерині Олександрівні, яка проживає ______на лікування в сумі 

5000 грн.; 

1.4.Бенещук Олені Никанорівні, яка проживає _____на лікування в сумі  2500 грн.; 

1.5.Поліщук Катерині Петрівні , яка проживає ______на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.6.Татаріновій Любов Онисимівні, яка проживає _______ на лікування в сумі 2000 

грн.; 

1.7.Ковалик Ірині Василівні, яка проживає ________ на лікування чоловіка Ковалик 

Володимира Андрійовича в сумі 5000 грн.; 

1.8.Безштанько Ганні Степанівні, яка проживає _______ на лікування в сумі 1500 

грн..; 

1.9.Горбань Надії Петрівні, яка проживає  ________ на лікування в сумі 2000 грн.; 

1.10.Андрушко Володимиру Івановичу, який проживає _______ на лікування  в 

сумі 2000 грн..; 

1.11.Базелюк Наталії Іванівні , яка проживає ______ на лікування в сумі  1500 грн.; 

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

Юрія Михайловича в сумі 2500 грн.; 

1.13.Поліщуку Олександру Степановичу, який проживає _________ на лікування  в 

сумі  5000 грн. 

1.14.Колесник Світлані Михайлівні, яка проживає в __________ на лікування онуки 

Тригубець Аріни Володимирівни в сумі 5000 грн.; 

1.15.Нечай Марії Панасівні, яка проживає ________ на поховання сина Нечаєва 

Василя Миколайовича в сумі 2000 грн.; 

1.16.Колесник Юрію Дмитровичу, який проживає  ______________ на поховання   

брата Колесника Романа Дмитровича в сумі  2000 грн. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Тетяна  КОТИК 

 


