
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  25.09.2018 року № 116 

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 

№ 10 від 21.09.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової грошової 

допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іщук Галині Василівні,  

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

матеріальним становищем.  

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування доньки гр. Нерубай Алли 

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

тяжким матеріальним становищем.  

3. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іщуку Василю 

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

тяжким матеріальним становищем.  

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бочковській Зельмі 

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

тяжким матеріальним становищем.  

5. Виділити матеріальну допомогу  гр. Прокопчуку Віктору Вікторовичу,  

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

доньки Прокопчук Наталії Вікторівни в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем.  

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Несененко Варварі 

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

тяжким матеріальним становищем.  

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Євенко Катерини 

Сергіївни, яка проживає в с. Тимошівка,  в розмірі 800 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем.  



8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іщенко Людмилі 

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

тяжким матеріальним становищем.  

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Чернишенку Роману 

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

з тяжким матеріальним становищем. 

10. Виділити матеріальну допомогу гр. Коваль Вікторії Миколаївні, яка 

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

матеріальним становищем. 

11. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Слоневській Світлані 

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

матеріальним становищем.  

12. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

13. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

  

 

В.о.міського голови       О.В.Нечиталюк                                                               

 

  

 

 
 


