
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

ХХX (позачергової) сесії міської ради VIII скликання 
 
15  листопада 2022 року № 9                                                                                
м. Шепетівка 

 
Про надання одноразової грошової допомоги 
 
Розглянувши Протокол № 6 від 11.11.2022 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 Прадун Надії Євгенівні, яка проживає за 

адресою: вул. Руднєва, 38 на лікування сина в сумі 2 000 грн. 
2. Надати одноразову грошову допомогу Обуховичу Олександру Вікторовичу, який 

проживає за адресою: пр. Миру, 14/242, на лікування в сумі 2 000 грн. 
3. Надати одноразову грошову допомогу Шевченко Галині Володимирівні, яка 

проживає за адресою: вул. Амосова, 4/14, на лікування в сумі 2 000 грн. 
4. Надати одноразову грошову допомогу Воронюк Валентині Степанівні, яка проживає 

за адресою: вул. Радіщева, 7, на лікування в сумі 2 000 грн. 
5. Надати одноразову грошову допомогу Савчук Тетяні Михайлівні, яка проживає за 

адресою: вул. Шепетівська, 13, с. Плесна на лікування в сумі 2 000 грн. 
6. Надати одноразову грошову допомогу Кусяку Івану Михайловичу, який проживає за 

адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 85/30, на лікування в сумі 2 000 грн. 
7. Надати одноразову грошову допомогу Афанасіяде Ружені Леонідівні, яка проживає 

за адресою: вул. Лозова, 15/4, на лікування в сумі 2 000 грн. 
8. Надати одноразову грошову допомогу Романюк Галині Іванівні, яка проживає за 

адресою: вул. Пушкіна, 8, на лікування в сумі 2 000 грн. 
9. Надати одноразову грошову допомогу Копі Андрію Миколайовичу, який проживає 

за адресою: вул. Островського, 7/27, на лікування в сумі 2 000 грн. 
10. Надати одноразову грошову допомогу Бейчуку Анатолію Івановичу, який проживає 

за адресою: вул. Заводська, 36, на лікування в сумі 2 000 грн. 
11. Надати одноразову грошову допомогу Фільчуку Миколі Петровичу, який проживає 

за адресою: провул. Залізничний, 11, на лікування в сумі 2 000 грн. 
12. Надати одноразову грошову допомогу Линок Франі Миколаївні, яка проживає за 

адресою: вул. Н.Рибака, 46а, на лікування в сумі 2 000 грн. 
13. Надати одноразову грошову допомогу Шикируку Олександру Васильовичу, який 

проживає за адресою: вул. Українська, 44, с. Пліщин, 46а, на ліквідацію наслідків пожежі в 
сумі 3 000 грн. 

14. Надати одноразову грошову допомогу Кобюку Миколі Миколайовичу, який 
проживає за адресою: вул. Українська, 106а, на лікування в сумі 3 000 грн. 

15. Надати одноразову грошову допомогу Башистому Михайлу Дмитровичу, який 
проживає за адресою: вул. Островського, 82/1, на лікування в сумі 3 000 грн. 

16. Надати одноразову грошову допомогу Омельчуку Анатолію Володимировичу, який 
проживає за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 33а/510, на лікування в сумі 3 000 грн. 



17. Надати одноразову грошову допомогу Кирик Галині Анатоліївні, яка проживає за 
адресою: вул. Новоградська, 34, на лікування доньки в сумі 5 000 грн. 

18. Надати одноразову грошову допомогу Веремійчук Олені Дмитрівні, яка проживає за 
адресою: вул. Українська, 7а, на лікування доньки в сумі 5 000 грн. 

19. Надати одноразову грошову допомогу Мотлюк Ользі Вікторівні, яка проживає за 
адресою: пр. Миру, 28г/108, на лікування доньки в сумі 5 000 грн. 

20. Надати одноразову грошову допомогу Голуб Альоні Миколаївні, яка проживає за 
адресою: вул. Горбатюка, 12/811 а, б, на лікування доньки в сумі 10 000 грн. 

21. Фінансовому управлінню передбачити, з подальшим виділенням, кошти в сумі  
61000грн з міського бюджету на виплату одноразової грошової допомоги. 

22. Управлінню праці та соціального захисту населення перерахувати кошти на виплату 
одноразової грошової допомоги. 

23. Шепетівському територіальному центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) провести виплату одноразової грошової допомоги вищевказаним 
громадянам. 

24. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов`язків, на  постійні  комісії:  
з  питань  охорони  здоров'я, соціального захисту населення,  освіти, культури, молодіжної 
політики та спорту (голова комісії Наталія СОБЧУК), з питань соціально-економічного 
розвитку громади, бюджету та фінансів (голова комісії Григорій ОЛІЙНИК ). 

 
 
Міський голова                       Віталій БУЗИЛЬ 
 
 
 


