
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

___17.10.2018____                                                                                                   № _343_______ 

                                                                 м. Лиман 

Про надання матеріальної 

допомоги та допомоги на 

поховання 

 

 

Розглянувши заяви громадян про надання матеріальної допомоги та акти 

матеріальних обстежень, заяви громадян про надання допомоги на поховання згідно 

протоколу від 12.10.2018 № 9 «Про надання матеріальної допомоги та допомоги на 

поховання », керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, рішенням міської ради 

від 22.12.2017 № 7/40-1789 «Про затвердження Програми економічного та соціального  

розвитку Лиманської об“єднаної громади на 2018 рік та основні напрями  розвитку на 

2019 і 2020 роки», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 

№ 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати 

померлого”, відповідно до ст. 28, 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати матеріальну допомогу:  

   

1.1. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.2. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.3. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.4. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.5. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.6. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.7. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.8. ###  

 ### 1000,00 грн 

1.9 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.10 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.11 ###  

 ### 1000,00 грн 



1.12 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.13 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.14 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.15 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.16 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.17 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.18 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.19 ###  

 ### 6000,00 грн 

1.20 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.21 ###  

 ### 500,00 грн 

1.22 ###  

 ### 2000,00 грн 

1.23 ###  

 ### 2000,00 грн 

1.24 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.25 ###  

 ### 2000,00 грн 

1.26 ###  

 ### 2000,00 грн 

1.27 ###  

 ### 2000,00 грн 

1.28 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.29 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.30 ###  

 ### 1500,00 грн 

1.31 ###  

 ### 1500,00 грн 

1.32 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.33 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.34 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.35 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.36 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.37 ###  



 ### 2000,00 грн 

1.38 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.39 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.40 ###  

 ### 10 000,00 грн 

1.41 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.42 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.43 ###  

 ### 3000,00 грн 

1.44 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.45 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.46 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.47 ###  

 ### 5000,00 грн 

1.48 ###  

 ### 1500,00 грн 

1.49 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.50 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.51 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.52 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.53 ###  

 ### 1000,00 грн 

1.54 ###  

 ### 2000,00 грн 

   

   

2. Надати допомогу на поховання:  

   

2.1 ###  

 ### 2000,00 грн 

2.2 ###  

 ### 2000,00 грн 

2.3 ###  

 ### 2000,00 грн 

2.4 ###  

 ### 2000,00 грн 

 

 

 

 



3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати 

допомогу територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Лиман  в сумі 130 000,00 грн. за рахунок передбачених асигнувань в 

міському бюджеті на 2018 рік. 

 4. Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)  м. Лиман (Парфьонова) виплатити допомогу відповідно п. 1 та п. 2 даного 

рішення. 

 

 

 

 

 

Міський голова                          П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


