
ПРОЄКТ 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

І сесії міської ради VIII скликання 
 

____ січня 2023 року № ____                                                                                м. Шепетівка 

   

Про надання одноразової грошової допомоги 

 

Розглянувши Протокол № 1 від 17.01.2023 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 Ткач Аллі Василівні_____ на лікування в сумі 

2 000 грн. 

2. Надати одноразову грошову допомогу Рябчуну Василю Лаврентійовичу__ на 

лікування в сумі 2 000 грн. 

3. Надати одноразову грошову допомогу Присяжнюку Віктору Пилиповичу_____на 

лікування в сумі 2 000 грн. 

4. Надати одноразову грошову допомогу Кольбабчук Тамарі Петрівні______ на 

лікування в сумі 2 000 грн. 

5. Надати одноразову грошову допомогу Загоруй Галині Петрівні_______ на лікування 

в сумі 2 000 грн. 

6. Надати одноразову грошову допомогу Воронюку Олександру Івановичу_______ на 

лікування в сумі 3 000 грн. 

7. Надати одноразову грошову допомогу Воронюк Валентині Степанівні_________ на 

лікування в сумі 3 000 грн. 

8. Надати одноразову грошову допомогу Цуману Павлу Васильовичу____ на лікування 

сина в сумі 3 000 грн. 

9. Надати одноразову грошову допомогу Ліщук Лілії Василівні________ на лікування в 

сумі 3 000 грн. 

10. Фінансовому управлінню передбачити, з подальшим виділенням, кошти в сумі  

22000грн 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 


