
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

Про виплати щомісячних 

стипендій особам, яким 

виповнилося 100 і більше 

років в 2019 році 

 

 

На виконання рішення сесії Лиманської міської ради від 20.12.2018 року     

№ 7/58-2737 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями 

розвитку на 2020 і 2021 роки», з метою забезпечення соціальної підтримки осіб, 

яким виповнилось 100 і більше років (далі – Стипендія), керуючись ст.34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити в 2019 році Стипендії в розмірі 100,00 грн. на 1 особу, які 

зареєстровані та проживають на території Лиманської ОТГ та яким 

виповнилось 100 і більше років, згідно додатку. 

2. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) 

здійснювати виплати стипендії згідно п.1 даного рішення. 

3. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 19.12.2018 №460  

«Про виплати щомісячних стипендій особам, яким виповнилося 100 і більше 

років в 2019 році» визнати таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

 

Міський голова           П.Ф.Цимідан 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Додаток                                                           

                                                          до  рішення виконавчого  

                                                    комітету міської ради 

                                                      ________ №_________ 

 

Список осіб, яким виповнилось 100 і більше років в 2019 році 

№ 

з/п 
П.І.Б. 

Дата 

народження 

Домашня 

адреса 

Розмір 

стипендії 

Сума виплат 

на 2018 

Поштовий 

збір 
Період виплати 

1 Колєснік Марія 

Герасимівна 
24.12.1917 м.Лиман, вул.Гасієва К.,36а 100,00 грн. 1200,00 грн. 9,48 грн. 

січень-грудень 

2019 

2 Козулько Антоніна 

Семенівна 
28.12.1917 м.Лиман, вул.Локомотивна,20 100,00 грн. 1200,00 грн. 9,48 грн. 

січень-грудень 

2019 

3 Шепілова Надія 

Степанівна 
28.07.1919 

м.Лиман, вул.Героїв 

десантників,55 
100,00 грн. 500,00 грн. 3,95 грн. 

серпень-грудень 

2019 

4 Шнипко Клавдія 

Артемівна 
15.09.1919 м.Лиман, вул.Миру,72 100,00 грн. 400,00 грн 3,16 грн. 

вересень-грудень 

2019 

5 Шинкаренко Ганна 

Пилипівна 
22.09.1919 м.Лиман, вул. 1 Травня,51 100,00 грн. 300,00 грн. 2,37 грн. 

жовтень-грудень 

2019 

6 Нефьодова Варвара 

Логвинівна 
30.11.1919 с.Торське, вул.Центральна,179 А 100,00 грн. 100,00 грн. 1,56 грн. 

грудень  

2019 

     3700,00 30,00  

Разом: 3730,00 грн.  

Список осіб, яким виповнилося 100 і більше років, підготовлений на підставі бази даних Бахмутсько-Лиманського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області управлінням соціального захисту населення міської ради. 
 

Заступник начальника управління                                                                                                                                         О.О.Яцюк 

соціального захисту населення 
 

Керуючий справами                                                                                                                                                                 Р.О.Малий 

 


