
 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

від      20.12.2017 року №  203 

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 № 12 від 15.12.2017 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 
 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Засядьку Володимиру 

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

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Коваленко Ганні Петрівні, 

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

3. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Пугачову Олегу 

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

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Петренку Івану 

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

5. Виділити матеріальну допомогу гр. Пугачову Віталію Вікторовичу, який 

проживає в м. Кам’янка  , на лікування хворої дочки Пугачової Таїсії 

Віталіївни  в розмірі 1000 грн. 

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Темній Катерині 

Миколаївні, яка проживає в м. Кам’янка  ,  в розмірі 800  грн. 

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гречаній Тетяні Андріївні, 

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

8. Виділити матеріальну допомогу гр. Кваченко Олені Іллівна, яка проживає в 

м. Кам’янка  , на лікування чоловіка Кваченка Анатолія Васильовича, в 

розмірі 600 грн. 

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Нечиталюк Наталії 

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

10. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Васильченко Олександрі 

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

11. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Хлівній Марії Іванівні, 

яка проживає в м. Кам’янка, в розмірі 800 грн. 

12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шутенко Любові 

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



13. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Коваленко Ірині 

Василівні, яка проживає в м. Кам’янка по вул. в розмірі 5000 грн. 

14. Виділити матеріальну допомогу гр. Бубновій Лідії Іванівні, яка проживає в 

м. Кам’янка  , на лікування хворого сина Бубнова Ігора Володимировича  в 

розмірі 800 грн. 

15. Виділити матеріальну допомогу гр. Рибак Ганні Дмитрівні, яка проживає в 

м. Кам’янка  , на лікування хворого чоловіка Рибака Миколи Прокоповича  в 

розмірі 1000 грн. 

16. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ткаченко Світлані 

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

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Борисенко Валентині Володимирівні, 

яка проживає в м. Кам’янка  , на поховання безробітного чоловіка Борисенка 

Віктора Михайловича в розмірі 500 грн. 

18.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ бухгалтерського 

обліку та звітності. 

19. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Щербака Ю.І.  

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

 

  

  

 


