
  

 

    
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2019 року                               № 784 

м. Помічна 

 
Про затвердження міської  
програми підтримки учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС - мешканців  
Помічнянської громади на 2020 рік. 
 

Відповідно до статей 46, 140, 146 Конституції України, ст. 91 

Бюджетного кодексу України, Закону України  «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», з метою 

посилення соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та осіб з інвалідністю з їх числа - мешканців                                 

Помічнянської громади, керуючись ст. 26 Закону  України «Про місцеве 

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

1. Затвердити  міську  програму підтримки учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на 2020 рік.  

                                  

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 21.12.2019 року № 784  

 

 Міська   програма 

підтримки учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на 2020 рік 

 
І. Вступ 

 Програма підтримки учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – мешканців 

Помічнянської громади на 2020 рік (далі - Програма) розроблена на виконання Закону 

України  від 28.02.1991 № 796-ХІІ «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  та  з метою вирішення питань 

соціального захисту  учасників  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб з 

інвалідністю з їх числа — мешканців Помічнянської громади. 

 

ІІ. Мета та основні завдання   Програми 

Метою та основними завданнями Програми є посилення соціального захисту   

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та осіб з інвалідністю з їх 

числа – мешканців Помічнянської громади. 

Станом на 01.12.2019 року Помічнянської громади  проживає  47  учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  з них учасників ліквідації  І категорії – 9 чоловік,  

учасників ліквідації  ІІ категорії – 21 чоловіки, учасників ліквідації ІІІ категорії – 17 чоловік,  

в тому числі  інвалідів ІІ та ІІІ груп – 9 чоловік та 9 вдів померлих учасників ліквідації 

Чорнобильської АЕС.  

 Головним завданням  Програми є  надання одноразової грошової допомоги  

учасникам  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особам з інвалідністю з їх 

числа  та вдів померлих учасників ЧАЕС – мешканців Помічнянської громади. 

  

ІІІ. Виконавці  Програми 

Відповідальним виконавцем Програми є виконавчий комітет Помічнянської міської 

ради. 

 

 ІV. Очікувані результати  

Реалізація  визначених Програмою завдань підвищить рівень соціального захисту 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, осіб з інвалідністю з їх числа 

та вдів померлих учасників ЧАЕС - мешканців Помічнянської громади, надасть можливість 

отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню   

соціально-побутових питань. 

 

V. Порядок  надання  одноразової грошової допомоги   

учасникам ліквідації   аварії на Чорнобильській АЕС, особам з інвалідністю з їх 

числа та вдовам померлих учасників ЧАЕС –  

мешканцям    Помічнянської громади 

Надання   одноразової грошової допомоги здійснюється на підставі розпорядження 

Помічнянського  міського голови  відповідно до поданих учасниками ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС та особами з інвалідністю з їх числа та вдовам померлих 

учасників ЧАЕС документів (заяви  на ім’я міського голови, копії паспорту (1, 2, 11 

сторінки),  копії довідки  про реєстраційний  номер  облікової картки платника податків з 

Державного реєстру фізичних осіб-платників податків, копія посвідчення учасника 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, копії довідки МСЕК про встановлення 

групи інвалідності (за наявності).  



 
 

 

Розмір одноразової грошової допомоги наступний:  

учасникам ліквідації  І категорії  надається одноразова грошова допомога у розмірі  

1000 (Одна тисяча) гривень;  

учасникам ліквідації  ІІ та ІІІ категорії  надається одноразова грошова допомога у 

розмірі  1000 (Одна тисяча) гривень;  

вдовам померлих учасників ЧАЕС надається одноразова грошова допомога у розмірі 

500 (П’ятсот) гривень. 

 

VІ. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання   Програми 

  Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету  

у розмірі  42500 гривень. 

Терміном реалізації   Програми   є  2020 рік. 

 

VІІ. Контроль за ходом виконання   Програми 

Контроль за станом реалізації    Програми здійснюють постійні комісії з питань 

бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного обслуговування та 

громадського харчування; з питань охорони здоров'я, соціального захисту. 

 

___________________ 

 


