
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________         №________ 

м. Лиман 
 

Про виплату матеріальної допомоги 

учасникам АТО, ООС, сім’ї загиблого 

учасника АТО, ветеранам Другої світової 

війни та прирівняним до них особам, 

ветеранам праці та хворим особам 

похилого віку, особам з інвалідністю, які 

зареєстровані на території Лиманської 

міської територіальної громади 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

територіальної громади на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 

24.12.2020 № 8/3-63, Комплексної програми щодо медичного, соціального 

забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки 

(перепідготовки) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 

8/3-72, Комплексної програми щодо медичної, соціальної підтримки громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів Другої світової війни 

та прирівняних до них осіб, ветеранів праці, воїнів-інтернаціоналістів, осіб з 

інвалідністю, які зареєстровані на території Лиманської об’єднаної територіальної 

громади, на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 8/3-64, 

розглянувши протокол засідання комісії від 07.07.2021 з розгляду питань надання  

матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС та членам сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО, ООС, громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них особам, 

ветеранам праці, воїнам-інтернаціоналістам, особам з інвалідністю, які зареєстровані 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади, керуючись 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 АТО, ООС на вирішення соціально-побутових питань в 

розмірі 10000,00 грн кожному: 

1) ### ### ###; 

2) ### ### ###; 

3) ### ### ###. 



2. Виплатити матеріальну допомогу в розмірі 25000,00 грн. сім’ї загиблого 

учасника АТО - ### ### ###. 

3. Здійснювати протягом 2021 року (починаючи з червня 2021р.) щомісячно 

виплату матеріальної допомоги сім’ї загиблого учасника АТО ### ### ### в розмірі 

одного прожиткового мінімуму на сім’ю. 

4. Відшкодовувати 50 відсотків сплати за житлово-комунальні послуги та 

придбання твердого палива (в межах середніх норм споживання згідно Постанови 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 409 «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування») родині 

загиблого учасника АТО ### ### ### в 2021 році (починаючи з червня) за рахунок 

коштів місцевого бюджету. 

5. Виплатити матеріальну допомогу ветеранам Другої світової війни, ветеранам 

праці в скрутній ситуації та хворим особам похилого віку в розмірі 500,00 грн. 

кожному: 

1) ### ### ###; 

2) ### ### ###; 

3) ### ### ###; 

4) ### ### ###; 

5) ### ### ###; 

6) ### ### ###; 

7) ### ### ###; 

8) ### ### ###; 

9) ### ### ###; 

10) ### ### ###; 

11) ### ### ###; 

12) ### ### ###; 

13) ### ### ###; 

14) ### ### ###; 

15) ### ### ###; 

16) ### ### ###; 

17) ### ### ###; 

18) ### ### ###; 

19) ### ### ###; 

20) ### ### ###; 

21) ### ### ###; 

22) ### ### ###; 

23) ### ### ###. 

6. Виплатити матеріальну допомогу особам з інвалідністю в скрутному становищі: 

1) ### ### ### (2 група) в розмірі 3500,00 грн.; 

2) ### ### ### (2 група) в розмірі 2500,00 грн.; 

3) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн.; 

4) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн.; 

5) ### ### ### (2 група) в розмірі 1500,00 грн.; 

6) ### ### ### (3 група) в розмірі  1500,00 грн; 

7) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн; 

8) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн; 

9) ### ### ### (2 група) в розмірі 1500,00 грн.; 

10) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн; 



11) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн; 

12) ### ### ### (3 група) в розмірі 2000,00 грн; 

13) ### ### ### (2 група) в розмірі 1000,00 грн; 

14) ### ### ### (2 група) в розмірі 2000,00 грн; 

15) ### ### ### (3 група) в розмірі 1500,00 грн.; 

16) ### ### ### (2 група) в розмірі 1000,00 грн. 

7. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування 

видатків на здійснення використання бюджетних коштів передбачених для виплати 

матеріальної допомоги учасникам АТО, ООС, сім’ї загиблого учасника АТО, 

ветеранам Другої світової війни та прирівняним до них особам, ветеранам праці та 

хворим особам похилого віку, особам з інвалідністю, які зареєстровані на території 

Лиманської міської територіальної громади. 

8. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Мальченко) здійснити 

виплату матеріальної допомоги згідно даного рішення, на підставі наданих 

документів заявників. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова        О. В. Журавльов 

 


