
                
 

        У К Р А Ї Н А 
Коростенська міська рада Житомирської області 

    ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 19.10.2011р. № 618    
 
        
 
   Розглянувши заяви громадян, що звернулися за допомогою на поховання 
померлих громадян, виконуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 31 
січня 2007 року №99 “Про затвердження порядку надання допомоги на 
поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 
особі, яка зобов’язалася  поховати померлого” та рішення  виконкому     
Коростенської міської ради від 29.12.07 р. №928, керуючись пп.4 п.а ч.1 ст.34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської 
ради 
 
РІШАЄ: 
         1.Надати грошову допомогу: 
  
Зайченко Ніни Йосипівни 
на поховання  Зайченко Тетяни Олександрівни 

 
-500 грн. 
 

Ковальчук Наталі Степанівни 
на поховання  Лакатош Наталі Василівни 

 
-500 грн. 
 

Леоновій Євдокії Володимирівни 
на поховання  Леонова Володимира Григоровича 

 
-500 грн. 
 

 
 
2.Фінансовому управлінню виконкому  (Щербанюк Л.П.)   профінансувати 

виконком  на суму  1500 грн. в межах коштів передбачених в бюджеті міста на 
2011 рік. 

 
Міський голова                 В.Москаленко 
 

                                                
                                                                                                                 Керуючий справами виконкому               
                                                                                                                                               А.Охрімчук 

 
                                                                                                          Начальник  фінуправління 

                                                                                                                                                Л.Щербанюк 
 

                                                                                                                    Начальник юридичного  відділу 
                                                                                                                                                     Т.Камінська 

Про надання грошової  
допомоги на поховання. 
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                                                                                                                                                                 Додаток 
                                                                      до рішення міськвиконкому 
                                                                      від  19.10.2011р. № 618 
 
 

ДОВІДКА  
про наслідки обстеження матеріального та житлового стану громадян,  

які звернулись за грошовою допомогою в міськвиконком 
 

Зайченко Ніна Йосипівна, 
яка 
народилась 04.01.1959 р.  
паспорт серія ВМ № 924617  
виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
05.12.2000 р. 
м.Коростень 
вул. Базарна 20, кв.109 
ід .код  2155317766 

Звернулась за допомогою на поховання Зайченко 
Тетяни Олександрівни, яка  померла 29.09.11 р., 
на обліку в міському центрі зайнятості не 
перебувала (№2 від 03.10.2011р.), не працювала 
(№103 від 05.10.2011р.), пенсію не отримувала 
(№ 847 від 03.10.2011р.). 
Поховання проведено за рахунок заявниці. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявниця  має право на допомогу. 
 

Ковальчук Наталя 
Степанівна, 
яка народилась 05.01.1963 р. 
паспорт серія ВН № 762905 
виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
21.09.1999 р. 
м.Коростень 
вул. Бровар 23,кв.1 
ід .код  2301512762 

Звернулась за допомогою на поховання Лакатош 
Наталі Василівни, яка  померла 01.10.11 р., на 
обліку в міському центрі зайнятості не 
перебувала  (№42 від 04.10.2011р.), не 
працювала(№3575 від 04.10.2011р.), пенсію не 
отримувала (№ 847 від 04.10.2011р.). 
Поховання проведено за рахунок заявниці. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявниця  має право на допомогу. 
 

Леонова Євдокія 
Володимирівна, 
яка народилась 19.03.1963 р. 
паспорт серія ВМ № 873822 
виданий Коростенським МРВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
11.04.2000 р. 
м.Коростень 
вул. С.Ванцети 76 кв 4 
ід .код  2308800323 

Звернулась за допомогою на поховання Леонова 
Володимира Григоровича, який  помер 01.10.11 
р., на обліку в міському центрі зайнятості не 
перебував (№90 від 06.10.2011р.), не працював 
(№3622 від 07.10.2011р.), пенсію не отримував  
(№ 798 від 06.10.2011р.). 
Поховання проведено за рахунок заявниці. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України       
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявниця  має право на допомогу. 
 

 
 Керуючий справами виконкому                                                  А.Охрімчук 


