
 

 

 
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять третя  сесія  восьмого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 08 лютого 2019 року                         № 523 

м. Помічна 

 
Про  внесення змін до  
Положення про надання  
матеріальної допомоги учасникам  
бойових дій на території інших  
держав, мешканців Помічнянської  
громади на 2018-2020 роки  
 
 

  Відповідно до статей 46, 140, 146 Конституції України, статті 91 

Бюджетного кодексу України,  статей 2, 4, 6  Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», з метою посилення  

соціального захисту учасників бойових дій на території інших держав, 

мешканців  Помічнянської громади,   керуючись статтею 26 Закону  України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада    в и р і ш и л а : 

 

1. Внести зміни до Положення про надання матеріальної допомоги 

учасникам бойових дій на території інших держав, мешканців Помічнянської 

громади на 2018-2020 роки, затвердженого рішенням сьомої сесії 

Помічнянської міської ради  від 20.02.2018 року № 127 та викласти його в 

новій редакції. (додається) 
 

2. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійні  

депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін  

побутового і торгівельного обслуговування та громадського харчування та з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                



        Затверджено  

                                                                                                              рішенням  міської ради  

                                                                                                              від  08.02.2019 року № 523 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

«Про надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій на території інших 

держав, мешканцям Помічнянської громади  на 2018-2020 роки» 

 

1. Дане положення визначає порядок призначення та виплати одноразової 

матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам сімей померлих та членам сімей 

загиблих учасників бойових дій на території інших держав, мешканцям Помічнянської 

громади.  

2. Одноразова матеріальна допомога  

у розмірі 500 грн. може призначатися учасникам бойових дій на території інших 

держав та членам сімей померлих учасників бойових дій, які зареєстровані і проживають 

на території Помічнянської громади; 

у розмірі 5000 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших 

держав, які зареєстровані і проживають  на території Помічнянської громади.  

Призначення одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам 

сімей померлих та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших 

держав здійснюється Помічнянською міською радою відповідно до ст. 91 Бюджетного 

кодексу України. 

3. Підставою для призначення одноразової матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій на території інших держав та членам сімей померлих учасників бойових дій є: 

- заява учасника бойових дій на території інших держав, або одного із членів сім’ї  

померлого учасника бойових дій на ім’я міського голови; 

- копія військового квитка учасника бойових дій на території інших держав, або  

посвідчення членів сімей померлих учасників бойових дій; 

- копії  сторінок паспорта учасника бойових дій на території інших держав, або  

одного із членів сім’ї померлого учасника бойових дій, на яких зазначено їх прізвище, 

ім’я, по батькові та місце реєстрації; 

- копія ідентифікаційного коду учасника бойових дій на території інших держав або  

одного із членів сім’ї померлого учасника бойових дій. 

4. Підставою для призначення одноразової  грошової допомоги членам сімей 

загиблих учасників бойових дій на території інших держав є : 

- заява  одного з  членів сім'ї загиблого  учасника бойових дій на ім’я міського  

голови; 

- копія свідоцтва про смерть загиблого учасника бойових дій на території інших  

держав; 

 - копії  сторінок паспорта одержувача одноразової допомоги, на яких зазначено  

його прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації; 

- копія ідентифікаційного коду одержувача. 

Міська рада сприяє заявникам щодо здійснення копіювання зазначених документів. 

 

5. Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, членам сімей 

померлих та членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав 

здійснюється Помічнянською міською радою за рахунок коштів міського бюджету через 

відділення поштового зв’язку за місцем проживання одержувача допомоги, або через 

установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки. 

 

__________________________ 
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