
 
 

УКРАЇНА 

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

НОВОМОСКОВСЬКОГО  РАЙОНУ   ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  26.08.2020  № 147  

м. Перещепине  

 

Про надання матеріальної  допомоги  

членам сімей загиблих учасників АТО 

Перещепинської  міської ОТГ 

 

 Розглянувши протокол №12 від 25.08.2020 комісії з впровадження 

Комплексної програми соціального захисту населення Перещепинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 

сесії Перещепинської міської ради від 25.12.2018 № 3-8/VІІ, складений за 

результатами аналізу документів громадянина Перещепинської міської ОТГ, 

про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих 

учасників АТО Перещепинської міської ОТГ, керуючись Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  Перещепинської 

міської ради 

 
                                                            
                                                             

В И Р І Ш И В: 

1. Надати гр. КРАВЧЕНКО  Людмилі  Григорівні, 28 липня 1963 року 

народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Голубівка, вул. 

*******, як дружині загиблого в зоні АТО (чоловіка Кравченко Ю.В.),  

матеріальну  допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн.; 

2. Надати  гр.  КАЛАЯНОВІЙ  Ніні  Михайлівні, 08 січня 1951 року 

народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Голубівка, вул. 

*******, як матері загиблого в зоні АТО ( сина Калаянова О.І.), матеріальну  

допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн.; 

3. Надати гр. КАЛАЯНОВІЙ Олені Олексіївні, 08 липня 1979 року 

народження, місце проживання зареєстроване  за адресою: с. Голубівка, вул. 



******,  як  дружині  загиблого в зоні АТО (чоловіка  Калаянова О.І. ), 

матеріальну  допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн.; 

4. Надати  гр. КАЛАЯНОВІЙ  Олені  Олексіївні, 08 липня 1979 року 

народження, місце проживання зареєстроване  за адресою: с. Голубівка, вул. 

******,  як  опікуну дитини Калаянова  Станіслава  Олександровича, 26 липня 

2006 року народження, загиблого в зоні АТО (батька  Калаянова О.І.), 

матеріальну  допомогу з міського бюджету в сумі           3000,00 (три тисячі) 

грн.; 

5. Надати  гр.  КАЛАЯНОВУ  Владиславу  Олександровичу, 16 березня 1997 

року народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Голубівка, 

вул. ******,  як сину загиблого в зоні АТО (батька  Калаянова О.І.), матеріальну  

допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн. 

6. Надати  гр. КУДЕНЬЧУКУ  Миколі  Петровичу, 30 листопада 1954 року 

народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Панасівка, вул. 

*****,  як батькові загиблого в зоні АТО (сина  Куденьчука І.М.), матеріальну  

допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн. 

7. Надати  гр. КУДЕНЬЧУК  Валентині  Іванівні, 24 вересня 1953 року 

народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Панасівка, вул. 

******,  як матері загиблого в зоні АТО (сина  Куденьчука І.М.), матеріальну  

допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн. 

8. Надати  гр. КОСЕНКО  Надії  Степанівні, 02 травня 1973 року народження, 

місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Багате, вул. ******,  як матері 

загиблого в зоні АТО (сина  Косенко В.С.), матеріальну  допомогу з міського 

бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн. 

9. Надати  гр. КОСЕНКУ  Сергію  Олексійовичу, 25 вересня 1965 року 

народження, місце проживання  зареєстроване  за адресою: с. Багате, вул. 

******,  як батькові загиблого в зоні АТО (сина  Косенко В.С.), матеріальну  

допомогу з міського бюджету в сумі 3000,00  (три тисячі) грн. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головного 

бухгалтера міської ради НЕЧИПОРЕНКО М.О. 

 

   

 

 

 

 

Міський голова                           В.І. САВЄЛЬЄВ 


