
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від   27.03.2017 року № 34  

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 № 3 від 23.03.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сопільник Наталії 

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

матеріальним становищем. 

2.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бабковій Алі Василівні,  

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

матеріальним становищем. 

3.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Назаренко Ганні 

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

матеріальним становищем. 

4.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Голубничому Івану 

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

тяжким матеріальним становищем. 

5.Виділити матеріальну допомогу гр. Харитонову Олександру 

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

поховання безробітного батька Харитонова Олександра Яковича. 

6.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Покуль Анастасії 

Федосіївні,  яка проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

7.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Покулю Григорію 

Івановичу,  який проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

8.Виділити матеріальну допомогу гр. Павленко Оксані Василівні, яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 500 грн. на лікування хворої доньки 

Павленко Євгенії. 

 



9.Виділити матеріальну допомогу гр. Жиленку Олександру Анатолійовичу,  

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

матеріальним становищем (АТО). 

10.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шамраю Сергію 

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

з тяжким матеріальним становищем. 

11.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Петренко Вірі Олексіївні,  

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

матеріальним становищем. 

12.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шмагайло Оксані 

Олександрівні,  яка проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

13.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Лисенко Тетяни 

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

тяжким матеріальним становищем. 

14.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Жаботинській Людмилі 

Григорівні,  яка проживає в с. Тимошівка в розмірі 1500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

15.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Магльованому Миколі 

Петровичу, який проживає в с. Юрчиха в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Моцару Анатолію Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка  в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (учасник ЧАЕС). 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Посипайку Віктору Миколайовичу, 

який проживає в м. Кам’янка в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (учасник ЧАЕС). 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Ганноці Василю Михайловичу, який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (учасник ЧАЕС). 

19. Виділити матеріальну допомогу гр. Кулішу Сергію Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (учасник ЧАЕС). 

20. Виділити матеріальну допомогу гр. Волинцю Юрію Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка   в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем (учасник ЧАЕС). 

21. Виділити матеріальну допомогу гр. Пархоменку Олександру Дмитровичу, 

який проживає в м. Кам’янка в розмірі 2500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем (учасник ЧАЕС). 

22. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Кононенко Людмилі 

Кузьмівні, яка проживає в м. Кам’янка в розмірі 800 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

23.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Харченко Людмилі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

24.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Петренку Івану 

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

тяжким матеріальним становищем. 



25.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гречці Катерині 

Петрівні,  яка проживає в с. Юрчиха в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

26.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шевчук Валентині 

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

тяжким матеріальним становищем. 

27.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Майбороді Віктору 

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

тяжким матеріальним становищем. 

28.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Джулаю Івану 

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

тяжким матеріальним становищем. 

29.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Касян Вірі Георгіївні,  

яка проживає в с. Юрчиха в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

30.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Фесак Ользі Романівні,  

яка проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

31.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Полудненко Лідії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

32.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Лозі Миколі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

33.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Тарапаці Роману 

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

тяжким матеріальним становищем. 

34.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Волошиній Ніні 

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

матеріальним становищем. 

35.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Майор Ірині 

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

тяжким матеріальним становищем. 

36.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бобошко Ользі 

Василівні,  яка проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

37.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Лозі Ользі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

38.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Круковській Надії 

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

матеріальним становищем. 

39.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Польовому Руслану 

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

тяжким матеріальним становищем. 

40.Виділити матеріальну допомогу гр. Чернишенку Юрію Володимировичу,  

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

матеріальним становищем (АТО). 



41.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гончаренко Наталії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

42.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гржесяк Надії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

43.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Вікторовій Ганні Яківні  

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

матеріальним становищем. 

44.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шамкому Олександру 

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

тяжким матеріальним становищем. 

45.Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ляшенко Наталії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

46.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

47. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Щербака Ю.І.  

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  

 


