
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від   21.08.2018 року № 98 

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 № 8 від 17.08.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу гр.Плетенку Рашиду Дмитровичу,  який 

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

матері Плетенко Альони Дмитрівни. 

2. Виділити матеріальну допомогу гр.Ковальову Олександру Степановичу,  

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

матеріальним становищем. 

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Прокопчук Лідії Кирилівні,  яка 

проживає в м.Кам’янка  в розмірі 1500 грн. на лікування хворої дочки 

Прокопчук Наталії Вікторівни. 

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Кононенку Василю 

Володимировичу,  який проживає в м. Кам’янка 2000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем.  

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Магльованій Світлані 

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

тяжким матеріальним становищем.  

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бондаренку Василю 

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

зв’язку з тяжким матеріальним становищем.  

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Роману  Павлу 

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

тяжким матеріальним становищем.  

8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Польовій Людмилі 

Григорівні,  яка проживає в м. Кам’янка в розмірі  400  грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем.  



9. Виділити матеріальну допомогу гр. Марченко Катерині Іванівні,  яка 

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

матеріальним становищем.  

10. 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.  

11. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Клименко Катерині 

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

тяжким матеріальним становищем.  

12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сороці Наталії 

Олексіївні,  яка проживає в с.Юрчиха в розмірі   800 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем.  

13. Виділити матеріальну допомогу гр.Ціперко Наталії Володимирівні,  яка 

проживає в м. Бердичів в розмірі 500 грн на поховання безробітного 

Ціперка Юрія Анатолійовича. 

14. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Коваленку Василю 

Максимовичу,  який проживає в с.Тимошівка в розмірі   1500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем.  

15. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

  

 

В.о.міського голови                                                                           А.М.Плєшкань 

  

 


