
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_16.05.2018_____                                                                                                                               №_169___ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про виплату матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції 

та членам сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції, 

які зареєстровані на території 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади 

 

 

 

Розглянувши висновки комісії від 24.04.2018р. з розгляду питань надання 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади щодо надання 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах 

проведення антитерористичної операції та сім’ям загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції,  керуючись ст.28, 34 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 

 

 

ВИРІШИВ: 

 

 

1. Виплатити одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, які 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України в районах проведення антитерористичної операції, які зареєстровані на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади: 

-  ### в розмірі 10000 грн.; 

-  #### в розмірі 10000грн.; 

-  ### в розмірі 10000грн.; 

-  ### в розмірі 10000грн.. 

 2. Викласти Склад комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції, які зареєстровані на  території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  (Додаток 1) в новій редакції. 



 3.  Фінансовому управлінню міської ради /Пилипенко/ профінансувати 

допомогу управлінню соціального захисту населення міської ради для виплати 

коштів заявникам, згідно бюджетного призначення. 

4. Управлінню соціального захисту населення міської ради /Мальченко/ 

здійснити виплати допомоги згідно  даного рішення, на підставі наданих 

документів заявників. 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М.. 

 

 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1 

Затверджено 

рішенням виконавчого  

комітету міської ради 

_16.05.2018___№ 169__ 

 

 

С К Л А Д 

комісії з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції,  які зареєстровані на  території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади 

 

Цимідан  Петро Федорович                       міський голова, голова комісії 

 

Мальченко Ганна Вікторівна начальник управління соціального 

захисту населення  міської ради, 

заступник голови комісії 

 

Шагун Вікторія Юріївна провідний спеціаліст відділу з питань 

обслуговування інвалідів,  ветеранів 

війни та праці управління соціального 

захисту населення міської ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії: 

  

Бутов Артем Вікторович громадська організація «Союз 

ветеранів» (за згодою) 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна    заступник міського голови 

 

Грецький Олександр Вячеславович провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства міської 

ради 

 

Демидова Вікторія Вікторівна          
 

головний лікар Лиманської ЦРЛ (за 

згодою) 

 

Донцова Олеся Валентинівна  начальник загального відділу 

 

Дятлова Лариса Анатоліївна депутат міської ради (за згодою) 

 

 Дьяченко Валентина Василівна 

 

заступник головного  лікаря  КЗ 

«Лиманського ЦПМСД 

ім.М.І.Лядукіна» (за згодою) 

 



 

Красногрудь Наталія Анатоліївна 

 

начальник відділу земельних відносин 

міської ради 

 

Мікулін Олексій Іванович староста (за згодою) 

 

Мілованова Наталія Олександрівна головний спеціаліст Слов’янського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату, працівник Збройних Сил 

України (за згодою) 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна начальник фінансового управління 

міської ради 

 

Рибалко Юлія Володимирівна староста (за згодою) 

 

Сас Артем Юрійович громадська організація «Союз 

ветеранів» (за згодою) 

 

Сироватська Ірина Леонідівна член  Громадської ради (за згодою) 

 

Слєпцов Андрій Олександрович директор Лиманського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 

Склад комісії  підготовлено управлінням соціального захисту населення та 

погоджено із заступником міського голови Гамаюновою Ю.М. 

 

Заступник начальника управління                              О.О. Яцюк 

 

 

Керуючий справами                 Р.О. Малий  

 

 


