
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 

ХХXІІ (позачергової) сесії міської ради VIII скликання 
 
12 грудня 2022 року № 42 
м. Шепетівка 

 
Про надання одноразової грошової допомоги 
 
Розглянувши Протокол № 7 від 07.12.2022 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 Кудрик Надії Йосипівні, яка проживає за 
адресою: вул. Лермонтова, 17 на лікування в сумі 2 000 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Стрельчику Юрію Михайловичу, який 
проживає за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 35/39, на лікування в сумі 2 000 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Гордійчуку Юрію Андрійовичу, який 
проживає за адресою: шосе Старокостянтинівське, 28/102, на лікування в сумі 3 000 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Ковризі Анатолію Петровичу, який проживає 
за адресою: провул. Достоєвського, 12, на лікування в сумі 3 000 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Ткачуку Івану Омельяновичу, який проживає 
за адресою: вул. Данила Галицького, 6 на придбання зубного протеза в сумі 3 000 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Герасимчук Олександрі Михайлівні, яка 
проживає за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 88/14, на лікування в сумі 3 000 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Шаповаловій Тетяні Вікторівні, яка проживає 
за адресою: вул. Данила Галицького, 39/4, на лікування батька в сумі 3 000 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Одусі Лілії Миколаївні, яка проживає за 
адресою: с. Пліщин, вул. Молодіжна, 5, на лікування брата в сумі 3 000 грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Гіді Івану Олександровичу, який проживає за 
адресою: вул. Гоголя, 57, на лікування в сумі 3 000 грн. 

10. Надати одноразову грошову допомогу Островій Олені Миколаївні, яка проживає за 
адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 109, на лікування в сумі 3 000 грн. 

11. Надати одноразову грошову допомогу Варес-Блах Олені Володимирівні, яка 
проживає за адресою: вул. Партизанська, 42, на лікування в сумі 5 000 грн. 

12. Надати одноразову грошову допомогу Тернавський Тарас Анатолійович, який 
проживає за адресою: пр. Миру, 14/261, на лікування в сумі 5 000 грн. 

13. Надати одноразову грошову допомогу Янчук Марії Володимирівні, яка проживає за 
адресою: вул. Партизанська, 22, на лікування сина в сумі 10 000 грн. 

14. Надати одноразову грошову допомогу Швецю Олександру Васильовичу, який 
проживає за адресою: пр. Миру, 50/36, на лікування сина в сумі 10 000 грн. 

15. Фінансовому управлінню передбачити, з подальшим виділенням, кошти в сумі  
58000грн з міського бюджету на виплату одноразової грошової допомоги. 

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



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

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 
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). 

 
Секретар міської ради         Роман ВОЗНЮК 
 
Згідно з оригіналом 
Секретар міської ради                  Роман ВОЗНЮК 
 
 
 


