
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26.02.2019 року № 31 

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 

№3 від 25.02.2019 року засідання  комісії з виплати одноразової грошової 

допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу гр. Красіковій Ользі Миколаївні, в 

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

2. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іщуку Василю 

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

становищем.  

3. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Махаліну Анатолію 

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

становищем 

4. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Воловик Галині 

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

становищем.  

5. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шпильовій Зінаїді 

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

становищем.  

6. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Яковенко Тетяні 

Григорівні,  на лікування доньки інваліда Яковенко Катерини 

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

становищем. 

7. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шамкій Олені Петрівні, 

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

8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Кривохижій Ользі 

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



9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Гребенюк Наталії 

Станіславівні, яка проживає в м. Кам’янка по вул. Лісна, 39 в розмірі 500 

грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

10. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ємець Ніні Іванівні, в 

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

11. Виділити матеріальну допомогу на лікування  гр. Вікторовій Ганні 

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

12. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Юрченко Пелагеї 

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

становищем. 

13. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Москаленко Любові 

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

14. Виділити матеріальну допомогу гр. Магльованого Валерія Петровича,  як 

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

матеріальним становищем. 

15. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Загнибіді Георгію 

Олексійовичу, який в розмірі 800 грн. в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Горькому Олексію 

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

становищем. 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Магльованої Любові Борисівни, а в 

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

18. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Іжко Людмилі Яківні, в 

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

19. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Темній Катерині 

Миколаївни, в розмірі 1000 грн в зв’язку з тяжким матеріальним 

становищем. 

20. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шевчук Валентині 

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

становищем. 

21. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Майбороді Віктору 

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

становищем. 

22. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Руба Тетяні Борисівні, в 

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

23. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Чорнобай Любові 

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

становищем. 

24. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Нечипоренку Віктору 

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

становищем. 

25. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Сербіній Людмилі 

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

становищем. 



26. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Приходько Марії 

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

становищем. 

27. Виділити матеріальну допомогу гр. Грізан Галині Іванівні (як 

виключення) як члену сім’ї загиблого учаснику бойових дій в розмірі 500 

грн. в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

28. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

29. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

 

 

 
 


