
 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

24  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 31 серпня    2022 року               с. Судилків                 № 4 

 

Про надання одноразової грошової 

допомоги 

 

Розглянувши протокол засідання постійної  комісії з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку від 09.03.2021 року 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 2020 року № 10  та  

керуючись Законом України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати одноразову грошову допомогу: 

1.1.Андрущуку Віталію Сергійовичу, який проживає с.________  на лікування в 

сумі 5000 грн.; 

1.2.Гордійчуку Анатолію Миколайовичу, який проживає с. ______ на лікування в 

сумі  5000 грн..; 

1.3.Шуляку Віталію Леонідовичу, який проживає с. __________ на лікування в сумі 

1500 грн.; 

1.4.Хромченку Владиславу Олександровичу, який проживає с. _________ на 

лікування в сумі 5000 грн.; 

1.5.Кузмінському Миколі Петровичу, який проживає с. _________ на лікування  в 

сумі 1500 грн.; 

1.6.Окорській Антоніні Олексіївні, яка проживає с. _________ на лікування в сумі 

1500 грн.; 

1.7.Козаковій Лідії Іванівні, яка проживає с. Білокриниччя вул. Остапа Вишні, 25 на 

лікування в сумі 1500 грн.; 

1.8.Гуріновичу Роману Юрійовичу, який проживає с. Судилків вул. Героїв 

Майдану на лікування в сумі  5000 грн.; 

1.9.Чеботарьовій Ользі Олексіївні, яка проживає с. __________ на лікування в сумі  

1500 грн.; 

1.10.Хомарецькій Тетяні Володимирівні, яка проживає с.__________ на лікування в 

сумі 2000 грн.; 

1.11.Виноград Тетяні Володимирівні, яка проживає с._________ на лікування в сумі  

2000 грн.; 

1.12.Кілікевичу Віктору Анатолійовичу, який проживає с._________ на  лікування в 

сумі 1500 грн.; 

1.13.Сверчевській Тетяні Михайлівні, яка проживає с. __________ на лікування в 

сумі  2000 грн.;  

1.14.Рожок Івану Петровичу, який проживає с.______________ на лікування 

дружини Рожолк Людмили Михайлівни в сумі 2000 грн.; 

1.15.Рожок Івану Петровичу, який проживає с. ________________ на лікування  в 

сумі  2000 грн.; 

1.16.Шеренгівському Леоніду Станіславовичу, який проживає в с. _________ на 

лікування в сумі 1500 грн.; 



 

 

1.17.Чібісу Василю Миколайовичу, який проживає с. ____________ на лікування в 

сумі 5000 грн.; 

1.18.Сидоровій Тетяні Миколаївні, яка проживає с. ____________ на лікування в 

сумі 2000 грн.; 

1.19.Старовойт Катерині Тихонівні, яка проживає с.__________ на лікування в сумі  

1500 грн.; 

           1.20.Коробенюк Надії Микитівні, яка проживає с. _______ на поховання сина 

Коробенюка Олега Володимировича в сумі 2000  грн.; 

           1.21.Король Богдані Анатоліївні, яка проживає с. ___________ на поховання  матері 

Ярмишко Тамари Володимирівни в сумі  2000 грн. 

           1.22.Попович Зофії Миколаївні , яка проживає с.___________ на лікування в сумі 

5000 грн.; 

           1.23.Панчук Тетяні Омелянівні, яка проживає с.____________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

           1.24.Дзюмаку Ярославу Миколайовичу, який проживає с._________ на лікування в 

сумі 1500 грн.  

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Тетяна  КОТИК 


