
ПРОЄКТ 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

ХXV сесії міської ради VIII скликання 
 
___ травня 2022 року № ____                                                                                      м. Шепетівка 

   
Про надання одноразової грошової допомоги 
 
Розглянувши Протокол № 2 від 24.05.2022 року комісії з питань надання одноразової  

грошової допомоги малозабезпеченим мешканцям Шепетівської міської територіальної 
громади у відповідності до  п.6 Порядку надання одноразової грошової  допомоги 
малозабезпеченим мешканцям та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Надати одноразову грошову допомогу Кудрику Василю Михайловичу_____на 

лікування в сумі 5 000 грн. 
2. Надати одноразову грошову допомогу Тимощуку Юрію Григоровичу____ на 

лікування в сумі 5 000 грн. 
3. Надати одноразову грошову допомогу Маляру Олександру Миколайовичу_____ на 

лікування в сумі 3 000 грн. 
4. Надати одноразову грошову допомогу Танчук Клавдії Василівні________на 

лікування в сумі 3 000 грн. 
5. Надати одноразову грошову допомогу Вітвіцькій Валентині Сергіївні__________ на 

ліквідацію наслідків пожежі в сумі 3 000 грн. 
6. Надати одноразову грошову допомогу Тимощук Тетяні Євгенівні________ на 

лікування в сумі 2 000 грн 
7. Надати одноразову грошову допомогу Пермяковій Любові Іванівні________на 

лікування в сумі 2 000 грн 
8. Надати одноразову грошову допомогу Ветлужських Марії Василівні_______на 

ремонт даху в сумі 2 000 грн 
9. Надати одноразову грошову допомогу Мельнику Миколі Володимировичу______ на 

лікування в сумі 1 500 грн 
10. Фінансовому управлінню передбачити, з подальшим виділенням, кошти в сумі  

26500грн з міського бюджету на виплату одноразової грошової допомоги. 
11. Управлінню праці та соціального захисту населення перерахувати кошти на виплату 

одноразової грошової допомоги. 
12. Шепетівському територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) провести виплату одноразової грошової допомоги вищевказаним 
громадянам. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, на  постійну  комісію  з  питань  
охорони  здоров'я, соціального захисту населення,  освіти, культури, молодіжної політики та 
спорту (голова комісії Н.Собчук) та на постійну комісію з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Г.Олійник). 

 
Міський голова                    Віталій БУЗИЛЬ 



Готував:  
 
Головний спеціаліст відділу організаційного 
забезпечення та документообігу управління 
організаційного, інформаційного забезпечення 
та документообігу                                                                                                Іванна ВОРОНЮК 
                                              
 
 
 
 
Завізовано:  
   
     

Керуючий справами виконавчого комітету                                                             Наталія БІЛАС 
 
 
 
Начальник відділу правового 
та кадрового забезпечення                                                                               Руслан РАТУШНИЙ 
 
 
 
Начальник фінансового управління                                                                          Василь ДРИЩ 
 
 
 
Начальник управління праці та соціального 
захисту населення                                                                                                         Сергій БІЛАС 
 
 
Голова постійної  комісіії  з  питань  охорони  
здоров'я, соціального захисту населення,  освіти, 
культури, молодіжної політики та спорту                                                           Наталія СОБЧУК 
 
 
Голова постійної комісії з питань соціально-економічного 
 розвитку громади, бюджету та фінансів                                                         Григорій ОЛІЙНИК 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                             Роман ВОЗНЮК 
 

 


