
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 29.01.2019 року № 14 

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 № 1 від 28.01.2019 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сніховській Людмилі 

Михайлівнів розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Таланенку Олексію 

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

становищем; 

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Корж Наталії Артемівні, на поховання 

сина Корж Миколи Андрійовича в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бачуріну Олександру 

Дмитровичу, в розмірі 300 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування в розмірі 1000 грн. в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем; 

6. Виділити матеріальну допомогу гр. Жиленку Олександру Анатолійовичу, , 

як учаснику АТО в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шолудьку Івану 

Миколайовичу, кв.2 в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шолудько Ользі Яківні, в 

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



9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Манько Миколі 

Миколайовичу, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем;  

10. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шпинті Олексю 

Олексійовичу, як учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем; 

11. Виділити матеріальну допомогу гр. Сіденко Анастасії Василівні, в розмірі 

500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем; 

12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Юзько Марині Василівні, 

в розмірі 800  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем; 

13. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Дзимі Людмилі 

Миколаївні, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

14. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Несененко Варварі 

Сергіївні, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

15. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Туренко Жанні 

Григорівні, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

16. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Коновалову Григорію 

Андрійовичу, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Філатову Віктору Івановичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Плужнику Сергію Петровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

19. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гавриловій Надії 

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

становищем; 

20. Виділити матеріальну допомогу гр. Хоменку Андрію Костянтиновичу, , як 

учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

21. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Похілевичу Ігорю 

Вікторовичу, в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

22. Виділити матеріальну допомогу гр. Медведенко Наталії Миколаївні, в 

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

23. Виділити матеріальну допомогу гр. Погорілій Людмилі Василівні, як 

члену сімї загиблого учаснику бойових дій в розмірі 10000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем;  

24. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Приліпко Наталія 

Миколаївна, в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

25. Виділити матеріальну допомогу гр. Капелюшній Надії Полікарпівні, в 

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



26. Виділити матеріальну допомогу гр. Яременко Валентині Василівні, в 

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

27. Виділити матеріальну допомогу гр. Сахацькій Катерині Олексіївні, в 

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

28. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Спєшиловій Любові 

Олександрівні, в розмірі 1500  грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

29. Виділити матеріальну допомогу гр. Гупало Тетяні Вікторівні, на 

поховання сина Гупала Олега Івановича в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем; 

30. Виділити матеріальну допомогу гр. Рижану Владиславу Миколайовичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

31. Виділити матеріальну допомогу гр. Левенцю Василю Володимировичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

32. Виділити матеріальну допомогу гр. Гетьману Миколі Миколайовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

33. Виділити матеріальну допомогу гр. Федоренку Володимиру Петровичу, як 

учаснику бойових дій, в  розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

34. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Федоренко Світлані 

Василівні, в розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

35. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шамкому Олександру 

Івановичув розмірі 1500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

36. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Грузденку Семену 

Миколайовичу, в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

37. Виділити матеріальну допомогу гр. Юрченко Ользі Олексіївні,  на 

лікування сина Юрченка Богдана Володимировича в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

38. Виділити матеріальну допомогу гр. Федоренку Олександру 

Миколайовичу,  як учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

39. Виділити матеріальну гр. Пілявському Євгенію Миколайовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

40. Виділити матеріальну допомогу гр. Головченко Надії Іванівні, на 

лікування матері Огородник Ганни Григорівни в розмірі 1500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

41. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Бондарю Сергію 

Вікторовичу,  в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем 



42. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Білокінь Марії Романівні, 

яка як члену сімї загиблого учаснику бойових дій в розмірі 3000 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем;  

43. Виділити матеріальну допомогу гр. Дриженку Станіславу Васильовичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

44. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

45. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

  


