
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 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 13.11.2020 № 10 «Про надання матеріальної допомоги та допомоги на 

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

від 19.12.2019 № 7/73-4517 «Про затвердження Програми економічного та соціального  

розвитку Лиманської об“єднаної громади на 2020 рік», 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 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 

 

 Надати матеріальну допомогу: 
 

 

1.1 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.2 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.3 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.4 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.5 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.6 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.7 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.8 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.9 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.10 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.11 ******* (персональні данні)  



  500,00 грн 

1.12 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.13 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.14 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.15 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.16 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.17 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.18 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.19 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.20 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.21 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.22 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.23 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.24 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.25 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.26 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.27 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.28 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.29 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.30 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.31 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.32 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.33 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.34 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.35 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.36 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 



1.37 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.38 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.39 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.40 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.41 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.42 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.43 ******* (персональні данні)                                                                 

  500,00 грн 

1.44 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.45 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.46 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.47 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.48 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.49 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.50 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.51 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.52 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.53 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.54 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.55 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.56 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.57 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

158 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.59 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.60 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.61 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.62 ******* (персональні данні)  



  500,00 грн 

1.63 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.64 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.65 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.66 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.67 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.68 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.69 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.70 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.71 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.72 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.73 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.74 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.75 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.76 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.77 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.78 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.79 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.80 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.81 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.82 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.83 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.84 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.85 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.86 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.87 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 



1.88 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.89 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.90 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.91 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.92 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.93 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.94 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.95 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.96 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.97 ******* (персональні данні)  

  1500,00 грн 

1.98 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.99 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.100 ******* (персональні данні)  

  5000,00 грн 

1.101 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.102 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.103 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.104 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.105 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.106 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.107 ******* (персональні данні)  

  5000,00 грн 

1.108 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.109 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.110 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.111 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.112 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.113 ******* (персональні данні)  



  1000,00 грн 

1.114 ******* (персональні данні)  

  2500,00 грн 

1.115 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.116 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.117 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.118 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.119 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.120 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.121 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.122 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.123 ******* (персональні данні)  

  5000,00 грн 

1.124 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.125 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.126 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.127 ******* (персональні данні)  

  2500,00 грн 

1.128 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.129 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.130 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.131 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.132 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.133 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.134 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.135 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.136 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.137 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.138 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 



1.139 ******* (персональні данні)  

  4000,00 грн 

1.140 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.141 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.142 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.143 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.144 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.145 ******* (персональні данні)  

  500,00 грн 

1.146 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.147 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.148 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.149 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.150 ******* (персональні данні)  

  4000,00 грн 

1.151 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.152 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.153 ******* (персональні данні)  

  2000,00 грн 

1.154 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.155 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.156 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.157 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.158 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.159 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.160 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.161 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.162 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.163 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.164 ******* (персональні данні)  



  1000,00 грн 

1.165 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.166 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.167 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.168 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.169 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.170 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.171 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.172 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.173 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.174 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.175 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

1.176 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.177 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.178 ******* (персональні данні)  

  1000,00 грн 

1.179 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

2. Надати допомогу на поховання:  

   

2.1 ******* (персональні данні)  

  3000,00 грн 

2.2 ******* (персональні данні)  

 

2.3 

 

 

 

******* (персональні данні) 

3000,00 грн 

 

3000,00 грн 

 

3. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) профінансувати 

допомогу територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м. Лиман  в сумі 239000,00 грн. за рахунок передбачених асигнувань в 

міському бюджеті на 2020 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 

 


