
 
УКРАЇНА 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  23.04.2019 року № 53 

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 

№14 від 19.04.2019 року засідання  комісії з виплати одноразової грошової 

допомоги, –  

 

виконком міської ради – ВИРІШИВ: 

 

1. Виділити матеріальну допомогу гр. Щербушенку Станіславу 

Леонідовичу, який проживає в м. Кам’янка як ліквідатору ЧАЕС в 

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

2. Виділити матеріальну допомогу гр. Костенку Олександру Григоровичу, 

який проживає в с. Юрчиха, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем.  

3. Виділити матеріальну допомогу гр. Волошиній Ніні Марківні, яка 

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

матеріальним становищем; 

4. Виділити матеріальну допомогу гр. Кулішу Сергію Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем.  

5. Виділити матеріальну допомогу гр. Волинцю Юрію Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем. 

6. Виділити матеріальну допомогу гр. Апілату Миколі Васильовичу, який 

проживає в м. Кам’янка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем. 

7. Виділити матеріальну допомогу гр. гр. Зайченку Анатолію Григоровичу, 

який проживає в м. Кам’янка, як ліквідатору ЧАЕС  в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 



8. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Харченко Людмилі 

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

тяжким матеріальним становищем. 

9. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Миронову Андрію 

Тимофійовичу, який проживає в м. Кам’янка в розмірі 300 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

10. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Саманю Олександру 

Петровичу, який проживає в м. Кам’янка в розмірі 1000 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

11. Виділити матеріальну допомогу гр. Лікаренку Михайлу Яковичу, який 

проживає с. Тимошівка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500  грн. в зв’язку 

з тяжким матеріальним становищем. 

12. Виділити матеріальну допомогу гр. Литвиненку Сергію Миколайовичу, 

який проживає в м. Кам’янка, на поховання безробітного брата Воропая 

Миколи Олександровича 11.05.1966 року народження в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

13. Виділити матеріальну допомогу гр. Нікіщенку Валерію Дмитровичу, 

який проживає в с. Тимошівка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

14. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Федоренко Лідії 

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

тяжким матеріальним становищем. 

15. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Шевченку Василю 

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

тяжким матеріальним становищем. 

16. Виділити матеріальну допомогу гр. Власенку Івану Володимировичу, 

який проживає в с. Тимошівка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

17. Виділити матеріальну допомогу гр. Моцару Олександру Анатолійовичу, 

який проживає в м. Кам’янка, як учасника бойових дій (АТО)  в розмірі 

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

18. Виділити матеріальну допомогу гр. Борисенку Сергію Юрійовичу, який 

проживає в м. Кам’янка, як учасника бойових дій (АТО) в розмірі 1000 

грн в зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

19. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Титаренко Валентині 

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

тяжким матеріальним становищем. 

20. Виділити матеріальну гр. Цюпі Олені Олександрівні, яка проживає в м. 

Кам’янка на поховання малолітньої доньки Цюпи Катерини Русланівни в 

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

21. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Ювшину Володимиру 

Васильовичу, який проживає в м. Кам’янка в розмірі 500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

22. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр  Бойко Марії Петрівні, 

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

матеріальним становищем. 



23. Виділити матеріальну допомогу гр. Курінному Дмитру Григоровичу, 

який проживає в с. Тимошівка, як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

24. Виділити матеріальну допомогу гр. Лаптєву Віктору Миколайовичу, який 

проживає в с. Тимошівка як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

25. Виділити матеріальну допомогу гр. Кажукало Сергію Миколайовичу, 

який проживає в с. Тимошівка , як ліквідатору ЧАЕС в розмірі 500 грн. в 

зв’язку з тяжким матеріальним становищем. 

26. Виділити матеріальну допомогу гр. Крамському Кузьмі Лаврентійовичу,  

який проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці Перемоги над 

нацизмом, в розмірі 5000 грн. 

27. Виділити матеріальну допомогу гр. Людному Федору Петровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом, в 

розмірі 5000 грн. 

28. Виділити матеріальну допомогу гр. Щеканю Василю Федоровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом, в 

розмірі 5000 грн. 

29. Виділити матеріальну допомогу гр. Ільченку Василю Юхимовичу,  який 

проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом в 

розмірі 5000 грн. 

30. Виділити матеріальну допомогу гр. Микульському Олександру 

Федоровичу,  який проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці 

Перемоги над нацизмом в розмірі 5000 грн.   

31. Виділити матеріальну допомогу гр. Стрільцю Василю Федоровичу,  який 

проживає в м. Кам’янка по з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом 

в розмірі 5000 грн. 

32. Виділити матеріальну допомогу гр. Скляренко Анастасії Йосипівні,  яка 

проживає в м. Кам’янка з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом в 

розмірі 5000 грн. 

33. Виділити матеріальну допомогу гр. Шматко Параскі Яківні,  яка 

проживає в м. Кам’янка  з нагоди 74-ї річниці Перемоги над нацизмом в 

розмірі 5000 грн.  

34. Виділити матеріальну допомогу гр. Ебубекір Руслану Сулеймановичу, 

який проживає в с. Юрчиха в розмірі  300 грн. в зв’язку з тяжким 

матеріальним становищем. 

35. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Блажчук Нілі Іванівні, 

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

матеріальним становищем. 

36. Виділити матеріальну допомогу на лікування гр. Темній Валентині 

Василівні, яка проживає в с. Юрчиха в розмірі 1500 грн. в зв’язку з 

тяжким матеріальним становищем. 

37. Виділити матеріальну допомогу гр. Монзулю Олександру Дмитровичу, 

який проживає в м. Кам’янка, на лікування батька Монзуля Дмитра 

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

становищем. 



38. Виділити матеріальну допомогу гр. Павленку Володимиру Євгенійовичу, 

який проживає в м. Кам’янка, на лікування тещі Могилки  Ніни 

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

становищем. 

39. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ 

бухгалтерського обліку та звітності. 

40. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

 

Міський голова                                                                                     В.І.Тірон 

 
 

 


