
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                               №________ 

                                                                 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 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік, Комплексної програми щодо 

медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, 

професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 

2019 рік, розглянувши висновки засідання комісії від 22.03.2019р. 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,  

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 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: 

-  Крупці Віктору Володимировичу в розмірі 10000 грн.; 

-  Семініченко Зінаїді Юріївні в розмірі 10000 грн.; 

-  Максименку Олегу Олександровичу в розмірі 10000 грн.; 

-  Постоєву Олександру Володимировичу в розмірі 10000 грн.; 

-  Зайцеву Денису Олеговичу в розмірі 10000 грн.; 

-  Федотову Володимиру Іллічу в розмірі 10000 грн.; 

-  Воловоду Олександру Олександровичу в розмірі 10000 грн; 

-  Сєрокуров Андрій Валентинович в розмірі 10000 грн. 



         2. Виплатити одноразову матеріальну допомогу Слєпцову Олексію 

Васильовичу - учаснику антитерористичної операції, який отримав поранення в 

2014 році та частково втратив працездатність на 20% без встановлення 

інвалідності, з урахуванням раніше виплачених коштів, в розмірі 6000 грн.. 

 3. Виплатити матеріальну допомогу сім’ям загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції: 

- Запарі Артему Віталійовичу раз на рік в розмірі 25000 грн.; 

- Карпо Наталії Володимирівні раз на рік в розмірі 25000 грн.; 

- Бражник Любові Іванівні раз на рік в розмірі 25000 грн.; 

- Максименко Олені Петрівні раз на рік в розмірі 25000 грн.; 

- Кудрявцевій Поліні Давидівні одноразово в розмірі 100000 грн..  

 4. Здійснювати протягом 2019 року (починаючи з січня 2019р.) виплати 

матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції в розмірі одного прожиткового мінімуму щомісячно на сім’ю : 

- Запарі Артему Віталійовичу; 

- Карпо Наталії Володимирівні; 

- Бражник Любові Іванівні; 

- Максименко Олені Петрівні; 

- Кудрявцевій Поліні Давидівні. 

 5. Здійснювати протягом 2019 року (починаючи з січня 2019р.) виплати 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, забезпечення її 

проведення, учасникам здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпечення їх здійснення, яким встановлено інвалідність, 

пов’язану з захистом Батьківщини в розмірі одного прожиткового мінімуму 

щомісячно: 

- Чумаку Володимиру Сергійовичу; 

- Грасногрудю Дмитру Анатолійовичу. 

         6. 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») родинам 

загиблих учасників АТО в 2019 році (починаючи з січня) за рахунок коштів 

бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади: 

- Запарі Артему Віталійовичу; 

- Карпо Наталії Володимирівні; 

- Бражник Любові Іванівні; 

- Максименко Олені Петрівні. 

7. Фінансовому управлінню міської ради /Пилипенко/ профінансувати 

допомогу управлінню соціального захисту населення міської ради для виплати 

коштів заявникам, згідно бюджетного призначення. 

8. Управлінню соціального захисту населення міської ради /Мальченко/ 

здійснювати виплати допомоги та відшкодування за ЖКП згідно  даного рішення, 

на підставі наданих документів заявників. 

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М.. 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 


