
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

від 11.02.2019 року № 18 

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 № 2 від 11.02.2019 року засідання  комісії з виплати одноразової 

грошової допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу гр. Грізан Галині Іванівні, як члену сім’ї 

загиблого учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

2. Виділити матеріальну допомогу гр. Семку Олександру Володимировичу, 

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Коту Сергію Миколайовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

4. Виділити матеріальну допомогу гр. Фризу Віталію Миколайовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

5. Виділити матеріальну допомогу гр. Рачевському Костянтину Івановичу , 

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

6. Виділити матеріальну допомогу гр. Ліману Миколі Васильовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

7. Виділити матеріальну допомогу гр. Власенку Юрію Дмитровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 



8. Виділити матеріальну допомогу гр. Грабовому Володимиру 

Миколайовичу,  як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем; 

9. Виділити матеріальну допомогу гр. Биткіну Володимиру Михайловичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

10. Виділити матеріальну допомогу гр. Яковенку Анатолію Дмитровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем;  

11. Виділити матеріальну допомогу гр. Павленку Миколі Григоровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

12. Виділити матеріальну допомогу гр. Плосконосу Костянтину Івановичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

13. Виділити матеріальну допомогу гр.  Проценку Віктору Яковичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

14. Виділити матеріальну допомогу гр. Корпачову Володимиру Леонідовичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 500  грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

15. Виділити матеріальну допомогу гр. Скічку Володимиру Петровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Білошапкі Станіславу Миколайовичу, 

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Волошину Віктору Анатолійовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Лещенку Василю Івановичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

19. Виділити матеріальну допомогу гр. Христенку Олександру Павловичу,  як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

20. Виділити матеріальну допомогу гр. Тягловському Анатолію 

Анатолійовичу, як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем; 

21. Виділити матеріальну допомогу гр. Дрофі Тарасу Володимировичу, як 

учаснику бойових дій (АТО) в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

22. Виділити матеріальну допомогу гр. Хоменку Богдану Анатолійовичу, як 

учаснику бойових дій (АТО) в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 



23. Виділити матеріальну допомогу гр. Капілеті Віктору Вікторовичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

24. Виділити матеріальну допомогу гр. Донцю Сергію Васильовичу, як 

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

становищем; 

25. Виділити матеріальну допомогу гр. Задорожньому Андрію Федоровичу, 

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

26. Виділити матеріальну допомогу гр. Воропаю Володимиру Михайловичу, 

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем;  

27. Виділити матеріальну допомогу гр. Шмагайлу Олександру Михайловичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

28. Виділити матеріальну допомогу гр. Шелесту Валерію Миколайовичу, як 

учаснику бойових дій (АТО) в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

29. Виділити матеріальну допомогу гр. Голобородьку Вадиму Миколайовичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

30. Виділити матеріальну допомогу гр. Миську Вадиму Сергійовичу, як 

учаснику бойових дій (АТО) в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

31. Виділити матеріальну допомогу гр. Миську Максиму Сергійовичу,  як 

учаснику бойових дій (АТО) в розмірі 1000 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем; 

32. Виділити матеріальну допомогу гр. Чернишенку Юрію Володимировичу, 

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

матеріальним становищем; 

33. Виділити матеріальну допомогу гр. Кириченку Євгенію Петровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

34. Виділити матеріальну допомогу гр. Довгомелі Анатолію Івановичу, як 

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

становищем; 

35. Виділити матеріальну допомогу гр. Гончарову Сергію Петровичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем; 

36. Виділити матеріальну допомогу гр. Гуржію Арнольду Вікторовичу, в 

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

37. Виділити матеріальну допомогу гр. Коноваловій Катерині Савівні, розмірі 

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

38. Виділити матеріальну допомогу гр. Цапенку Володимиру Васильовичу,  

як учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 



39. Виділити матеріальну допомогу гр. Уманцю Петру Степановичу, як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

40. Виділити матеріальну допомогу гр. гр. Калині Людмилі Григорівні як 

учаснику бойових дій в розмірі 500 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

41. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

42. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

 

 

В.о.міського голови                                                                    А.М.Плєшкань 

  
Згідно з оригіналом. 

Керуючий справами (секретар) виконкому                                                           Ю.І.Щербак 

 


