
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                               №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про виплату матеріальної допомоги 
учасникам антитерористичної операції, 
громадянам постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та особам 
прирівняним до них, які зареєстровані 
на території Лиманської об’єднаної 
територіальної громади 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 20.12.2018р. №7/58-2737, Комплексної програми щодо медичного, 

соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної 

підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2019 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018р. №7/58-2707, Комплексної 

програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи та осіб прирівняних до них, ветеранів війни та праці, 

ветеранів Афганської війни (воїнів-інтернаціоналістів), осіб з інвалідністю 

Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, затвердженої рішенням 

міської ради від 21.03.2019р. №7/62-3006, розглянувши протокол засідання комісії 

від 19.04.2019р. з розгляду питань надання матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та особам прирівняним до них, ветеранам війни та праці, ветеранам 

Афганської війни (воїнам-інтернаціоналістам), особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної громади,  

керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», ст. 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, чи у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 



здійснення та зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади: 

        -     Єню Віталію Олександровичу в розмірі 10000 грн; 

        -     Войту Дмитру Вадимовичу в розмірі 10000 грн. 

2.     Виплатити матеріальну допомогу в розмірі 40000 грн Сендецькому Максиму 

Володимировичу - військовослужбовцю, який брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України, на вирішення соціально-

побутових питань, пов’язаних с форс-мажорними обставинами, а саме зі значним 

пошкодженням житла внаслідок пожежі 

3.     Виплатити одноразову матеріальну допомогу тяжко хворим громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають відповідний статус: 

     -   Васютіну Сергію Георгійовичу в розмірі 5000 грн.; 

     -   Сердюку Вячеславу Олексійовичу в розмірі 5000 грн. 

4. Виплатити матеріальну допомогу до Дня 33-ої річниці Чорнобильської 

катастрофи громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

мають відповідний статус: 

- Ковальову Павлу Миколайовичу в розмірі 500 грн; 

- Пономаренку Станиславу Анатолійовичу в розмірі 500 грн; 

- Добродуму Юрію Володимировичу в розмірі 500 грн; 

- Гнездилову Івану Михайловичу в розмірі 500 грн; 

- Васютіну Сергію Георгійовичу в розмірі 500 грн; 

- Пацерєву Василю Ілларіоновичу в розмірі 500 грн; 

- Гарбузу Івану Федотовичу в розмірі 500 грн; 

- Гатченку Олександру Васильовичу в розмірі 500 грн; 

- Гончарову Миколі Петровичу в розмірі 500 грн; 

- Тихому Василю Гавриловичу в розмірі 500 грн; 

- Сотнику Юрію Анатолійовичу в розмірі 500 грн; 

- Пугакову Григорію Євстигнійовичу в розмірі 500 грн; 

- Сердюку Вячеславу Олексійовичу в розмірі 500 грн; 

- Паршикову Василю Михайловичу в розмірі 500 грн; 

- Голубкову Вячеславу Арнольдовичу в розмірі 500 грн; 

- Кизиму Олексію Васильовичу в розмірі 500 грн; 

- Кизиму Іллі Леонідовичу в розмірі 500 грн; 

- Россохі Володимиру Кириловичу в розмірі 500 грн; 

- Шуневичу Геннадію Васильовичу в розмірі 500 грн; 

- Хренову Віктору Федоровичу в розмірі 500 грн. 

5. Фінансовому управлінню міської ради /Пилипенко/ профінансувати 

допомогу управлінню соціального захисту населення міської ради для виплати 

коштів заявникам, згідно бюджетного призначення. 

6. Управлінню соціального захисту населення міської ради /Мальченко/ 

здійснити виплати допомоги згідно даного рішення, на підставі наданих 

документів заявників. 

7.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М.. 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 


