
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                               №________ 

                                                                м. Лиман 

Про виплату матеріальної допомоги та 

оформлення підписки міської газети 

воїнам-інтернаціоналістам, особам з 

інвалідністю, ветеранам Другої 

світової війни та прирівняним до них 

особам, ветеранам праці, які 

зареєстровані на території Лиманської 

об’єднаної територіальної громади 

 

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, затвердженої рішенням міської 

ради від 19.12.2019р. № 7/73-4517, Комплексної програми щодо медичної, 

соціальної підтримки громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранів Другої світової війни та прирівняних до них осіб, воїнів-

інтернаціоналістів, ветеранів праці, осіб з інвалідністю, які зареєстровані на 

території Лиманської об’єднаної територіальної громади, на 2020 рік, затвердженої 

рішенням міської ради від 19.12.2019р. № 7/73-4483, зі змінами від 18.06.2020, 

розглянувши протокол засідання комісії від 09.10.2020р. 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, 

воїнам-інтернаціоналістам, ветеранам праці, 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 матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які потрапили в складні 

життєві обставини: 

1) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

2) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

3) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

4) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

5) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

6) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

7) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

8) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 



9) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

10) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

11) ### ### ### в розмірі 3500,00 грн.; 

12) ### ### ### в розмірі 3500,00 грн.; 

13) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

14) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

15) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

16) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

17) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

18) ### ### ### в розмірі 2000,00 грн.; 

19) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

20) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

21) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

22) ### ### ### в розмірі 1500,00 грн.; 

23) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

24) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

25) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

26) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

27) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

28) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн.; 

29) ### ### ### в розмірі 1000,00 грн. 

2.  Виплатити матеріальну допомогу вдові померлого воїна-інтернаціоналіста ### 

### ### в розмірі 8000,00 грн. 

3. Оформити підписку міської газети «Зоря» на перше півріччя 2021 року 39 

особам з числа воїнів-інтернаціоналістів: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23) ### ### ###; 



24) ### ### ###; 

25) ### ### ###; 

26) ### ### ###; 

27) ### ### ###; 

28) ### ### ###; 

29) ### ### ###; 

30) ### ### ###; 

31) ### ### ###; 

32) ### ### ###; 

33) ### ### ###; 

34) ### ### ###; 

35) ### ### ###; 

36) ### ### ###; 

37) ### ### ###; 

38) ### ### ###; 

39) ### ### ###; 

40) ### ### ###; 

41) ### ### ###; 

42) ### ### ###; 

43) ### ### ###; 

44) ### ### ###; 

45) ### ### ###. 

4. Оформити річну підписку міської газети «Зоря» на 2021 рік 20 ветеранам війни 

та праці: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20) ### ### ###. 

5. Оформити річну підписку міської газети «Лиманська сторона» на 2021 рік 19 

ветеранам війни та праці: 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19) ### ### ###. 

6. Фінансовому управлінню міської ради (Пилипенко) забезпечити фінансування 

видатків на здійснення використання бюджетних коштів передбачених для 

виплати матеріальної допомоги та оформлення підписки міської газети воїнам-

інтернаціоналістам, особам з інвалідністю, ветеранам Другої світової війни та 

прирівняним до них особам, ветеранам праці, які зареєстровані на території 

Лиманської об’єднаної територіальної громади. 

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

виплату матеріальної допомоги та оформлення підписки міської газети згідно 

даного рішення, на підставі наданих документів заявників. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова П.Ф.Цимідан 


