
 

 
СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

25  СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 01 листопада    2022 року               с. Судилків                № 4 

 

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.Чумаку Миколі Анатолійовичу, який проживє ________ на лікування в сумі  

3000 грн.; 

1.2.Дикун Любов Дмитрівні, яка проживає с.______________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

1.3.Стецюк Марія Іванівна, яка проживає с._____________ на  лікування в сумі 

3000 грн.; 

1.4.Вельбик Любов Анатоліївні, яка проживає с._____________ на лікування в сумі  

5000 грн.; 

1.5.Яцишину Олександру Володимировичу, який проживає с.____ на лікування в 

сумі 3000 грн.; 

1.6.Швед Надії Яківні, яка проживає с._________________  на лікування в сумі  

4000 грн.; 

1.7.Покотило Василю Васильовичу, який проживає с._______ на лікування в сумі 

5000 грн.; 

1.8.Яцюку Олександру Васильовичу, який  проживає с._________ на лікування 

дружини Яцюк Людмилі Іванівні в сумі 2000 грн.; 

1.9.Ковалик Людмилі Петрівні, яка проживає с.___________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

1.10.Швецю Валерію Васильовичу, який проживає с.________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

1.11.Дудар Тамарі Олександрівні, яка проживає с._________ на лікування в сумі 

2000 грн.; 

1.12.Стельмах Ользі Миколаївні, яка проживає с._________ на лікування в сумі 

3000 грн.; 

1.13.Пилипчук Наталії Михайлівні, яка проживає с.__________ на лікування сина 

Пилипчука Івана Миколайовича  в сумі 5000 грн.; 

1.14.Сніховському Сергію Цезаровичу, який проживає с.__________ на лікування 

дружини Сніховської Надії Андріївни в сумі 3000 грн.; 



 

 

 

1.15.Скочдополь Ользі Андріївні, яка проживає с._________ на лікування  в сумі 

5000 грн.; 

1.16.Лань Анатолію Михайловича, який проживає с._______ на поховання батька 

Лань Михайла Івановича в сумі 2000 грн. 

1.17.Бубряк Галині Тимофіївні, яка проживає с.__________ на поховання дочки 

Кузмінської Олесі Йосипівни в сумі 2000 грн. 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                  Тетяна  КОТИК 

 


