
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  27.11.2018 року № 160 

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 

№ 13 від 26.11.2018 року засідання  комісії з виплати одноразової грошової 

допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування Кожухівській Валентині 

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

тяжким матеріальним становищем.  

2. Виділити матеріальну допомогу гр. Федоренку Миколі Васильовичу, 

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

матеріальним становищем.  

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Комар Ользі Василівні , яка проживає 

в м. Кам’янка в розмірі 600 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем.  

4. Виділити матеріальну допомогу  гр. Головченко Надії Іванівні, яка 

проживає в м. Кам’янка на лікування матері Огородник Анни Григорівни 

в 1500 розмірі  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем; 

5. Виділити матеріальну допомогу  гр. Драченко Оксані Миколаївні, яка 

проживає в с. Баландино на поховання безробітного сина Гордієнка 

Дмитра Васильовича, який на день смерті був зареєстрований в с. 

Юрчиха в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем.  

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування, як учаснику АТО гр. 

Токаренку Івану Володимировичу, який проживає в м. Кам’янка в 

розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

7. Виділити матеріальну допомогу гр. Засядько Ларисі Дмитрівні, яка 

проживає в м. Кам’янка на лікування сина Засядька Владислава 

Юрійовича в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 



8.  Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ткаченку Анатолію 

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

з тяжким матеріальним становищем. 

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Плотнікову Тарасу 

Геннадійовичу, який проживає в м. в розмірі 600 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

10. Виділити матеріальну допомогу гр. Ткаченку Євгенію Анатолійовичу, 

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

матеріальним становищем. 

11. Виділити матеріальну допомогу гр. гр. Назаренко Надії 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. Федоренко Світлані 

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

тяжким матеріальним становищем. 

13. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Тритяк Марині 

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

тяжким матеріальним становищем. 

14. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Олексенко Валентині 

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

матеріальним становищем. 

15. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шмагайло Володимиру 

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

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Рев’яковій Валентині 

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

тяжким матеріальним становищем. 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Кулиничу Василю Григоровичу, який  

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

матеріальним становищем. 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Федоренку Володимиру Петровичу, 

як учаснику бойових дій, який проживає в м. Кам’янка в розмірі 1000 

грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

19. Виділити матеріальну допомогу гр. Юрику Олексію Олександровичу, 

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

матеріальним становищем. 

20. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Вільховому Олегу 

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

тяжким матеріальним становищем. 

21. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

22. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

  

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  

 
 


