
          
 

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
Від 08.02.2012р. № 60     
 
        
 
   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 29.12.07р. №928, керуючись пп.4 п.а ч.1 ст.34 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Коростенської  міської ради 
РІШАЄ: 
         1.Надати грошову допомогу: 
Бричуку Віктору Васильовичу 
на поховання  Багінського Владислава Броніславовича 

 
-500 грн 

Стужук Ольги Микитівни 
на поховання Стужук Костянтина Федоровича 

 
-500 грн 

Макаренко Галині Миколаївні 
на поховання Макаренко Євгенія Юрійовича 

 
-500 грн 

Галицькій Марії Петрівни 
на поховання Ковальчук Станіслава Володимировича   

 
-500 грн 

Суханюк Марії Тимофіївни 
на поховання Шевцова Володимира Михайловича   

 
-500 грн 

Маньковій Любові Володимирівни 
на поховання Дудник Сергія Петровича  

  
-500 грн 

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

виконком  на суму  3000 грн. в межах коштів передбачених в бюджеті міста на 
2012 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 08.02.2012р. № 60 
  

ДОВІДКА  
про наслідки обстеження матеріального та житлового стану громадян,  

які звернулись за грошовою допомогою в міськвиконком 
 

Бричук Віктор 
Васильович, який 
народився 01.06.1973 р.  
паспорт серія ВН № 057927 
виданий Лугинським МРВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
17.01.2002 р. 
 
м.Коростень 
вул. К.Лібкнехта 78 А,кВ.2                                   
ід.код  2681509396 

Звернувся за допомогою на поховання 
Багінського Владислава Броніславовича, який  
помер 26.01.12 р., на обліку в міському центрі 
зайнятості не перебував (№ 1374 від 
26.01.2012р.), не працював (№ 549 від 
27.01.2012р.), пенсію не отримував  (№ 247  від 
26.01.2012 р.). 
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. 

Стужук Ольга Микитівна 
яка народилась 19.03.1949 р.  
паспорт серія ВМ № 728595 
виданий Коростенським 
МРВ УМВС України в 
Житомирській обл. 
16.06.1999 р. 
м.Коростень 
вул. Жовтнева, 5 А, кв.21                                                                                                                                                                
ід.код  1797513500 

Звернулась за допомогою на поховання Стужук 
Костянтина Федоровича, який  помер 15.01.12 р., 
на обліку в міському центрі зайнятості не 
перебував (№ 1310 від 19.01.2012р.), не 
працював (№ 474 від 20.01.2012р.), пенсію не 
отримував  (№ 213  від 20.01.2012р.). 
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. 

Макаренко Галина 
Миколаївна, яка 
народилась 18.09.1949 р.  
паспорт серія ВМ № 548996 
виданий Коростенським  РВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
04.06.1998 р. 
 
м.Коростень 
вул. Табукашвили, 29, кв.2                               
ід.код  1815818081 

Звернулась за допомогою на поховання 
Макаренко Євгенія Юрійовича, який помер 
12.01.12 р., на обліку в міському центрі 
зайнятості не перебував (№ 1241 від 16.01.2012 
р.), не працював (№ 290 від 16.01.2012р.), пенсію 
не отримував  (№ 156 від 16.01.2012р.). 
Поховання проведено за рахунок заявника. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявник  має право на допомогу. 
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Галицька Марія  
Петрівна, яка 
народилась 20.07.1941 р.  
паспорт серія ВМ № 872664 
виданий Коростенським  РВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
06.03.2000 р.  
м.Коростень 
вул. В.Селезньова, 191, кв.1                                                                                                                                                                   
ід.код  1517619788 

Звернулась за допомогою на поховання 
Ковальчук Станіслава Володимировича,який 
помер 19.12.11 р., на обліку в міському центрі 
зайнятості не перебував (№ 1200 від 12.01.2012 
р.), не працював (№ 55 від 11.01.2012р.), пенсію 
не отримував  (№ 118 від 12.01.2012р.). 
Поховання проведено за рахунок заявника. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявник  має право на допомогу. 

Суханюк Марія  
Тимофіївна, яка 
народилась 21.09.1937 р.  
паспорт серія МЕ № 601234 
виданий Коростенським  РВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
14.12.2004 р.  
м.Коростень 
вул.В.Сосновського, 25, 
кв.16                                                                                                                                                                                                           
ід.код  відсутній 

Звернулась за допомогою на поховання Шевцова 
Володимира Михайловича, який помер 06.01.12 
р., на обліку в міському центрі зайнятості не 
перебував (№ 1198 від 11.01.2012 р.), не 
працював (№ 319 від 13.01.2012р.), пенсію не 
отримував  (№ 17 від 12.01.2012р.). 
Поховання проведено за рахунок заявника. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявник  має право на допомогу. 

Манькова Любов 
Володимирівна, яка 
народилась 01.03.1951 р.  
паспорт серія ВМ № 650599 
виданий Коростенським  РВ 
УМВС України в 
Житомирській обл. 
01.12.1998 р.  
м.Коростень 
вул. Кірова, 12, кв.28                                                                                                                                                                      
ід.код  1868719025 

Звернулась за допомогою на поховання Дудник 
Сергія Петровича, який помер 19.01.12 р., на 
обліку в міському центрі зайнятості не перебував 
(№ 1454 від 01.02.2012 р.), не працював (№ 585 
від 31.01.2012р.), пенсію не отримував  (№ 293 
від 31 .01.2012р.). 
Поховання проведено за рахунок заявника. 
 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України            
від 31січня 2007 року №99 «Про затвердження 
порядку надання допомоги на поховання …»   
заявник  має право на допомогу. 

 
 
 
 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                  А.Охрімчук 


