
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  30.10.2018 року № 145 

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 29.10.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової грошової 

допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Філіпович Оксані 

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

тяжким матеріальним становищем.  

2. Виділити матеріальну допомогу Кодолі Любові Георгіївні, яка проживає 

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

становищем.  

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Матюшкіній Світлані Василівні, яка 

проживає в м. Кам’янка на лікування сина Матюшкіна Антона 

Вікторовича в розмірі 300  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем.  

4. Виділити матеріальну допомогу  Новожилову Євгенію Євгенійовичу, 

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

безробітного сина Самовола Віталія Анатолійовича; 

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Апілат Вірі Федорівні, 

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

матеріальним становищем.  

6. Виділити матеріальну допомогу Тарасовій Анні Василівні, яка проживає 

в м. Черкаси в розмірі 500 грн. на поховання безробітної свекрухи 

Тарасової Ганни Вікторівни.  

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Дриженко Тетяні 

Іванівні, яка проживає в м. Кам’янка на лікування сина Мордич Максима 



Сергійовича в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем.  

8. Виділити матеріальну допомогу гр. Душейко Наталії Юріївні, яка 

проживає в м. Кам’янка на лікування сина Кам’янецького Максима 

Володимировича в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сім’ян Лідії Василівні, 

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

матеріальним становищем. 

10.  Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Мотричу Павлу 

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

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

11. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Білик Ользі Вікторівні, 

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

матеріальним становищем. 

12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Кравченко Тетяні 

Володимирівні, яка проживає в с. Юрчиха в розмірі 400 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

13. Виділити матеріальну допомогу гр. Старченко Людмилі Іванівні, яка 

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

матеріальним становищем. 

14. Виділити матеріальну допомогу гр. Моці Богдані Євгеніївні, яка 

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

матеріальним становищем. 

15. Виділити матеріальну допомогу гр. Хоменку Богдану Анатолійовичу, 

який проживає в м. Кам’янка в розмірі 1000 грн., як учаснику АТО,  в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Левчунець Валентині Петрівні, яка 

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

матеріальним становищем. 

17. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

  

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  

 

 
 


