
УКРАЇНА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
Запорізької області

Р І Ш Е Н Н Я

23.01.2020                                                                     № 4/4
               

Про грошову допомогу

Керуючись  Законом України “Про місцеве  самоврядування  в  Україні”,
відповідно до пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України, міської
програми  “Соціальна  підтримка  громадян  м.  Мелітополя”,  затвердженої
рішенням  52  сесії  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області
VІІ  скликання  від  18.11.2019  №  7/61  “Про  затвердження  міської  програми
“Соціальна підтримка громадян м. Мелітополя”, згідно з протоколом постійно
діючої комісії з надання матеріальної допомоги від 24.12.2019 № 24 виконавчий
комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області 

ВИРІШИВ:

1. Надати одноразову грошову допомогу:

Абдураімовій Лємарі Енверівні, тимчасово не працюючій, яка проживає
по  (…),  для  придбання  необхідних  медикаментів  та  проходження  курсу
лікування її сина Абдураімова Іліяса Марленовича, (…) р.н., у розмірі 2000 грн.;

Антиповій  Марині  Сергіївні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Арещенко  Олені  Миколаївні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Бєлявцевій Ірині Анатоліївні,  особі з інвалідністю ІІ групи з дитинства,
яка проживає по (…), для придбання необхідних медикаментів та продовження
курсу лікування у розмірі 1000 грн.;

Биченкову  Анатолію  Олександровичу,  учаснику  бойових  дій,  який
проживає по (…),  у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі
2000 грн.;



Бондаренко  Світлані  Степанівні,  особі  з  інвалідністю  ІІІ  групи,  яка
проживає по (…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Бринько Ніні Василівні, пенсіонерці, яка проживає по (…),  у зв’язку з
(…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Бруштелі  Катерині  Григорівні,  ветерану  праці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у розмірі 3000
грн.;

Бубновій  Ніні  Федорівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Бурцевій  Любові  Петрівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у розмірі 3000
грн.;

Бурикіній Ларисі Моісеївні, особі з інвалідністю ІІ групи, яка проживає
по (…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Водіній  Євгенії  Григорівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Гавриловій Анастасії Олександрівні, матері дитини з інвалідністю, яка
проживає  по  (…),   у  зв’язку  з  хворобою  її  сина,  дитини  з  інвалідністю,
Гаврилова Максима Дмитровича, (…) р.н.,  для (…) та подальшої реабілітації у
розмірі 3000 грн.;

Галяк  Євгенії  Іванівні,  ветерану  праці,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Горбань  Любові  Миколаївні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у розмірі 3000
грн.;

Губіну  Олександру  Володимировичу,  пенсіонеру,  який  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Губській  Анастасії  Володимирівні,  тимчасово  не  працюючій,  яка
проживає по (…), для (…) та подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Густодимову Олегу Михайловичу,  особі з інвалідністю ІІІ групи, який
проживає  по  (…),  у  зв’язку  з  (…),  (…)  для  подальшої  реабілітації  у
розмірі 2000 грн.;

Довбні  Ніні  Іванівні,  особі  з  інвалідністю  І  групи,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Дудкіну   Володимиру  Петровичу,  пенсіонеру,  який  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Дюжиковій  Юлії  Юріївні,   працівнику  бюджетної  установи,  яка
проживає по (…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у
розмірі 3000 грн.;

Д’яковій Ганні Віталіївні, особі з інвалідністю І групи, яка проживає по



(…), для (…) та необхідних медикаментів у розмірі 2000 грн.;
Дяченко  Діані  Юріївні,  тимчасово  не  працюючій,  яка  проживає  по

(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;
Єременко  Тетяні  Миколаївні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по

(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;
Житнику  Сергію  Миколайовичу,  пенсіонеру,  який  проживає  по

(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;
Івановій Ірині Валеріївні, особі з інвалідністю ІІ групи, яка проживає по

(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;
Конєвєзі  Наталії  Іванівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по

(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Корнєву Володимиру Миколайовичу, особі з інвалідністю ІІІ групи, який
проживає по (…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 3000 грн.;

Кузнецовій  Ірині  Аркадіївні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Курганевич  Ірині  Валентинівні,  особі  з  інвалідністю  ІІІ  групи,  яка
проживає  по  (…),  для  придбання  необхідних  медикаментів  та  продовження
курсу лікування у розмірі 1000 грн.;

Лозову  Володимиру  Петровичу,  пенсіонеру,  який  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Матвєєвій Марії Миколаївні,  особі з інвалідністю ІІ групи, яка проживає
по (…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 3000 грн.;

Мєшко Наталі Олександрівні, тимчасово не працюючій, яка проживає по
(…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 3000 грн.;

Мозякову  Дмитру  Сергійовичу,   особі  з  інвалідністю  ІІ  групи,  який
проживає  по  (…),  для  придбання  необхідних  медикаментів  та  продовження
курсу лікування у розмірі 1000 грн.;

Морозовій Тетяні Павлівні,  особі з інвалідністю ІІІ групи, яка проживає
по  (…),  для  придбання  необхідних  медикаментів  та  продовження  курсу
лікування у розмірі 1000 грн.;

Пахолюку  Олегу  Анатолійовичу,  працюючому,  який  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Петряник Євдокії Дмитрівні, особі з інвалідністю ІІ групи, яка проживає
по  (…),  у  зв’язку  з  (…)  та  подальшої  реабілітації  у
розмірі 3000 грн.;

Пітулі  Марії  Яківні,   особі  з  інвалідністю  І  групи,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Поздняковій  Олександрі  Валентинівні,  особі  з  інвалідністю ІІІ  групи з
дитинства,  яка  проживає  по (…),  для придбання необхідних медикаментів  та
продовження курсу лікування у розмірі 1000 грн.;

Полянцевій Лілії Костянтинівні, тимчасово не працюючій, яка проживає
по (…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у розмірі
3000 грн.;



Саламатіній  Валентині  Пилипівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), для придбання необхідних медикаментів та продовження курсу лікування у
розмірі 1000 грн.;

Станчевій Олені Анатоліївні, тимчасово не працюючій, яка проживає по
(…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Тарадайку  Станіславу  Григоровичу,  учаснику  бойових  дій,  який  брав
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції  та  зареєстрований  у
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Фалейчук  Марії  Опанасівні,  пенсіонерці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у розмірі 3000
грн.;

Фрішко  Ірині  Володимирівні,   особі  з  інвалідністю  ІІІ  групи,  яка
проживає  по  (…),  для  придбання  необхідних  медикаментів  та  продовження
курсу лікування у розмірі 1000 грн.;

Циплаковій  Ганні  Григорівні,  ветерану  праці,  яка  проживає  по
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Цихоцькій  Олені  Анатоліївні,   працівнику  бюджетної  установи,  яка
проживає по (…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у
розмірі 3000 грн.;

Шкурату  Євгену  Олександровичу,  учаснику  бойових  дій,  який  брав
безпосередню  участь  в  антитерористичній  операції  та  зареєстрований  у
(…), у зв’язку з (…) для продовження курсу лікування у розмірі 2000 грн.;

Шпакаускас  Тетяні  Володимирівні,  тимчасово  не  працюючій,  яка
проживає по (…), у зв’язку з (…) для подальшої реабілітації у розмірі 2000 грн.;

Шукаловій  Євдокії  Ананівні,  учаснику  війни,  яка  проживає  по
(…), для (…) та необхідних медикаментів у розмірі 2000 грн.;

Шутовій  Валентині  Михайлівні,  особі  з  інвалідністю  ІІ  групи,  яка
проживає по (…), у зв’язку з (…) для проходження тривалого курсу лікування у
розмірі 3000 грн.;

Юрчаку  Юрію  Володимировичу,  пенсіонеру,  який  проживає  по
(…), у зв'язку з (…) для продовження тривалого курсу лікування у розмірі 2000
грн.

2.  Фінансовому управлінню Мелітопольської  міської  ради Запорізької
області виділити 103000 (сто три тисячі) грн. 00 коп. на грошову допомогу з
коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання заходів, пов’язаних з
реалізацією міської програми “Соціальна підтримка громадян м. Мелітополя”. 

3. Виплатити грошову допомогу через управління соціального захисту
населення Мелітопольської міської ради Запорізької області.

4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  першого
заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради
Рудакову І.

Секретар Мелітопольської міської ради                                Роман РОМАНОВ
(…) – текст, який містить конфіденційну інформацію про фізичну особу
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