
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

від  03.10.2017 року № 163 

м. Кам’янка 

Про розгляд заяв громадян 

щодо виділення матеріальної 

допомоги. 
 

         Відповідно п.п. 1 «а», п. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяви жителів м. Кам’янка, пакет 

документів  про виділення матеріальної допомоги та взявши до уваги 

протокол № 10 від 02.10.2017 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 
 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гладирь Юлії Федорівні,  

яка  проживає в м. Кам’янка в розмірі 1000  грн.   

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Чередніченко Надії 

Олександрівні, яка проживає в м. Кам’янка  в розмірі 500 грн. 

3. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Віщанському Володимиру 

Володимировичу, який проживає в в м. Кам’янка  в розмірі 1000 грн. 

4. Виділити матеріальну допомогу гр. Похілевичу Ігору Вікторовичу, який 

проживає в в м. Кам’янка  на поховання батька Похілевича Віктора 

Миколайовича в розмірі 1000 грн. 

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Лелеці  Івану Григоровичу, 

який проживає в м. Кам’янка  в розмірі 500 грн. 

6. Виділити матеріальну допомогу гр. Велько Роману Валерійовичу, який 

проживає в м. Кам’янка  на поховання батька Велько Валерія Олексійовича в 

розмірі 500 грн. 

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Горькому Олексію 

Максимовичу, який проживає в м. Кам’янка  як учаснику ліквідації аварії на 

ЧАЕС в розмірі 1000  грн.   

8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гржесяк Надії Дементіївні, 

яка проживає в м. Кам’янка  в розмірі 1000 грн. 

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Людному Федору 

Петровичу, який проживає в м. Кам’янка  в розмірі 2000 грн. 

10. Виділити матеріальну допомогу гр. Ковтуну Миколі Івановичу, який 

проживає в м. Кам’янка на лікування онуки Гордієнко Анастасії Євгеніївни в 

розмірі 3000 грн. 

11. Виділити матеріальну допомогу гр. Лопаті Надії Максимівні, яка проживає 

в м. Кам’янка  для вирішення соціальних питань в розмірі 500 грн. 



12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іжко Людмилі  Яківні, яка 

проживає в м. Кам’янка  в розмірі 600 грн. 

13. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Пилипенко Любові 

Якимівні, яка проживає в м. Кам’янка  в розмірі 500 грн. 

14. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Геріх Любові Іванівні, яка 

проживає в м. Кам’янка  в розмірі 500 грн. 

15. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сидоренко Ганні Іванівні, 

яка проживає в м. Кам’янка  в розмірі 500 грн. 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Березі Нелі Василівні, яка проживає в 

м. Кам’янка  на лікування хворої дочки Берези  Софії Сергіївни в розмірі 500 

грн. 

17. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Олексенко Валентині  

Іванівні, яка проживає в м. Кам’янка  в розмірі 600 грн. 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Чекаль Наталії Валеріївні, яка 

проживає в м. Кам’янка  на лікування хворої дочки Чекаль Оксани Дмитрівни 

в розмірі 800 грн. 

19.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського 

обліку та звітності. 

20. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Щербака Ю.І.  

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

 

  

  

 


