
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від  24.04.2018 року № 51 

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 № 4 від 20.04.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1.Виділити матеріальну допомогу гр. Горват Світлані Миколаївні, яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 500 грн.  на поховання безробітного 

Лашкова Сергія Миколайовича. 

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Капелюшній Надії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Цельнік Надії Миколаївні,  яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі  1000 грн.  на лікування сина Цельніка 

Максима Віталійовича. 

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ненько Вірі Андріївні,  

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

матеріальним становищем. 

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Наволочкіній Світлані 

Іннокентіївні,  яка проживає в с. Юрчиха в розмірі  500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Кравченко Наталії 

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

матеріальним становищем. 

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шепелі Зої Василівні,  яка 

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

становищем. 

8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гупалу Віталію 

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

тяжким матеріальним становищем. 



9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Соломудрій Наталі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

10. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Боркуті Миколі 

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

тяжким матеріальним становищем.  

11. Виділити матеріальну допомогу гр. Крамському Кузьмі Лаврентійовичу,  

який проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

12. Виділити матеріальну допомогу гр. Людному Федору Петровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

13. Виділити матеріальну допомогу гр. Щеканю Василю Федоровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

14. Виділити матеріальну допомогу гр. Ільченку Василю Юхимовичу,  який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

15. Виділити матеріальну допомогу гр. Микульському Олександру 

Федотовичу,  який проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Стрільцю Василю Федоровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Скляренко Анастасії Йосипівні,  яка 

проживає в м. Кам’янка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Гуренко Наталії Савівні,  яка 

проживає в с.Тимошівка в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

19. Виділити матеріальну допомогу гр. Шматко Параскі Яківні,  яка 

проживає в м. Кам’янка  в розмірі 5000 грн.  в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

20. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Коломійця Олексія 

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

тяжким матеріальним становищем. 

21. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Роздобудьку Сергію 

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

тяжким матеріальним становищем. 

22. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Руснаку Володимиру 

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

тяжким матеріальним становищем. 

23. Виділити матеріальну допомогу гр. Чередніченку Івану Петровичу,  який 

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

становищем (АТО). 

24. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Мачуській Ользі 

Григорівні,  яка проживає в с.Тимошівка в розмірі  1000 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 



25. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Волошиній Надії 

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

матеріальним становищем. 

26. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Приймак Марії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

27. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Артющенку Миколі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

28. Виділити матеріальну допомогу гр. Хоменку Андрію Костянтиновичу,  

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

матеріальним становищем (АТО). 

29. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Селезньову Василю 

Івановичу,  який проживає в м.Кам’янка в розмірі 800 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

30. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Погорілій Нілі Гнатівні,  

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

матеріальним становищем. 

31. Виділити матеріальну допомогу гр. Лаптєву Віктору Миколайовичу,  

який проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

32. Виділити матеріальну допомогу гр. Власенку Івану Володимировичу,  

який проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

33. Виділити матеріальну допомогу гр. Курінному Дмитру Григоровичу,  

який проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

34. Виділити матеріальну допомогу гр. Нікіщенку Валерію Дмитровичу,  

який проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

35. Виділити матеріальну допомогу гр. Лікаренку Михайлу Яковичу,  який 

проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

36. Виділити матеріальну допомогу гр. Кажукалу Сергію Миколайовичу,  

який проживає в м. Кам’янка  по в с.Тимошівка в розмірі 500 грн.  в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем (ЧАЕС). 

37.Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

38. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконкому Щербака Ю.І.  

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  

 


