
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  27.02.2018 року № 20  

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 № 2 від 23.02.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1.Виділити матеріальну допомогу гр. Висоцькій Ларисі Іванівні, яка 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (пожежа). 

2.Виділити матеріальну допомогу гр. Фіногеновій Галині Олександрівні, яка 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі  1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (пожежа). 

3.Виділити матеріальну допомогу гр. Бойко Світлані Миколаївні, яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі  1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (пожежа). 

4.Виділити матеріальну допомогу гр. Борис Галині Борисівні, яка проживає в 

м. Кам’янка в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем 

(пожежа). 

5.Виділити матеріальну допомогу гр. Волошиній Марії Дмитрівні, яка 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (пожежа). 

6.Виділити матеріальну допомогу гр. Будянській Катерині Панасівні, яка 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі  1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (пожежа). 

7.Виділити матеріальну допомогу гр. Хомут Світлані Василівні, яка 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (пожежа). 

8.Виділити матеріальну допомогу гр. Субочевій Надії Станіславівні, яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (пожежа). 

 



9.Виділити матеріальну допомогу гр. Плужнику Сергію Петровичу, який 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 

10.Виділити матеріальну допомогу гр. Філатову Віктору Івановичу, який 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000  грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

11.Виділити матеріальну допомогу гр. Довгомелі Анатолію Івановичу, який 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 

12.Виділити матеріальну допомогу гр. Таванцю Василю Петровичу, який 

проживає в м. Кам’янка,  в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 

13.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Миронову Андрію 

Тимофійовичу, який проживає в м.Кам’янка, в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

14.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Харченку Сергію 

Максимовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

15.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Панченку Володимиру 

Васильовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

16.Виділити матеріальну допомогу гр. Грізан Галині Іванівні , яка проживає в 

м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

17.Виділити матеріальну допомогу гр. Щербушенку Станіславу Леонідовичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

18.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Верніку Анатолію 

Миколайовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

19.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ткаченку Сергію 

Юрійовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500  грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

20.Виділити матеріальну допомогу гр. Донець Наталії Андріївні, яка 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

21.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ціперку Віктору 

Анатолійовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

22.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Дризі Юрію 

Андрійовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі   1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

23.Виділити матеріальну допомогу гр. Крамаренко Валентині Геннадіївні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (син перебуває в  зоні АТО). 

24.Виділити матеріальну допомогу гр. Проценку Віктору Яковичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

25.Виділити матеріальну допомогу гр. Ліман Миколі Васильовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 



26.Виділити матеріальну допомогу гр. Грабовому Володимиру 

Миколайовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі  500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

27.Виділити матеріальну допомогу гр. Волошину Віктору Анатолійовичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

28.Виділити матеріальну допомогу гр. Рачевському Костянтину Івановичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

29.Виділити матеріальну допомогу гр. Павленку Миколі Григоровичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

30.Виділити матеріальну допомогу гр. Фриз Віталію Миколайовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

31.Виділити матеріальну допомогу гр. Скічку Володимиру Петровичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

32.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Колесовій Ніні Сергіївні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

33.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Монзулю Віталію 

Петровичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

34.Виділити матеріальну допомогу гр. Цируку Валерію Борисовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

35.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Грузденку Семену 

Миколайовичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

36.Виділити матеріальну допомогу гр. Шелесту Валерію Миколайовичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

37.Виділити матеріальну допомогу на лікування  гр. Москаленко Любові 

Якимівні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі  500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

38.Виділити матеріальну допомогу на лікування  гр. Коновал Лілії Вікторівні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

39.Виділити матеріальну допомогу на лікування  гр. Одарченко Світлані 

Федорівні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

40.Виділити матеріальну допомогу гр. Моцару Олександру Анатолійовичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

41.Виділити матеріальну допомогу гр. Мушті Максиму Юрійовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 



42.Виділити матеріальну допомогу гр. Яковенку Анатолію Дмитровичу, який 

проживає в с.Тимошівка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (інвалід війни в Афганістані). 

43.Виділити матеріальну допомогу гр. Власенку Юрію Дмитровичу, який 

проживає в с.Тимошівка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (інвалід війни в Афганістані). 

44.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Роздобудько Любові 

Василівні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

45. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Низюк Ользі Максимівні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

46.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Чернієнко Людмилі 

Іванівні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

47.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Рубі Тетяні Борисівні, яка 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

48.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Сніжко Інні Валеріївні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

49.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Руснак Анастасії Іванівні, 

яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

50.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Поляковій Валентині 

Яківні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

51Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Нечиталюка Миколи 

Миколайовича, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

52.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Кодолі Олені 

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

тяжким матеріальним становищем. 

53.Виділити матеріальну допомогу гр. Левенцю Василю Володимировичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

54.Виділити матеріальну допомогу гр. Гетьману Миколі Миколайовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 

55.Виділити матеріальну допомогу гр. Любчичу Дмитру Валерійовичу, який 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (АТО). 

56.Виділити матеріальну допомогу гр. Магльованому Валерію Петровичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

57.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Кулініч Марії 

Олександрівні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі   1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 



58.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Горват Світлані 

Миколаївні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

59.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Темній Катерині 

Миколаївні, яка проживає в м.Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

60.Виділити матеріальну допомогу Олексенко Світлані Миколаївні, яка 

проживає в м.Кам’янка в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

61.Виділити матеріальну допомогу гр. Рижан Владиславу Миколайовичу, 

який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (АТО). 

62.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр.Коломійцю Валентину 

Івановичу, який проживає в м.Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

63.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

64. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Щербака Ю.І.  

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  

 


