
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

__________ сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від _  вересня 2020 року №

Про внесення змін до Комплексної
програми підтримки учасників/ць
антитерористичної операції, учасників/ць
операції об’єднаних сил, членів/кинь їх
сімей та членів/кинь сімей загиблих –
мешканців/ок Помічнянської громади
на 2020 рік

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/ць антитерористичної операції, учасників/ць
операції об’єднаних сил, та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок
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 Комплексної програми підтримки учасників/ць
антитерористичної операції, учасників/ць операції об’єднаних сил, членів/кинь
їх сімей та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської громади
на 2020 рік з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків,
затвердженої рішенням міської ради від 04.06.2020 року № 904  та викласти її в
наступній 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       Микола АНТОШИК



Затверджено
рішенням міської ради
від       2020 року №

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
підтримки учасників/ць антитерористичної операції, учасників/ць операції

об’єднаних сил, членів/кинь їх сімей та членів сімей загиблих – мешканців/ок
Помічнянської громади на 2020 рік з дотриманням рівних прав і можливостей

жінок і чоловіків

І. Вступ

Поточна ситуація в Україні (проведення антитерористичної операції (далі —
АТО) та операції об’єднаних сил (далі ООС) в східних її областях) зумовлює значне
збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження
їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій
учасникам/цям АТО, ООС, а також сім'ям, члени/кині яких загинули під час
проведення АТО, ООС, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану
зазначених категорій осіб.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про місцеве самоврядування в
Україні» та інших нормативно-правових актів.

Комплексна програма підтримки учасників/ць АТО, ООС, членів їх сімей та
членів/кинь сімей загиблих— мешканців/ок Помічнянської громади з дотриманням
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків (далі — Комплексна програма) - це
комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової, соціальної,
психологічної підтримки учасників/ць АТО, ООС, членів/кинь їх сімей та членів/кинь
сімей загиблих, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма

Упродовж останніх двох років одним з першочергових завдань держави та
органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна
безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів
людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й
розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального
захисту та створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя
демобілізованих військовослужбовців, жінок-військовослужбовців, які повертаються з
АТО, ООС та членів/кинь сімей загиблих.

Зважаючи на кризові явища в національній економіці, здорожчання життя
українців/ок та інші внутрішні чинники, в державі обов'язково має забезпечуватися
підвищення соціальних стандартів громадян/ок.



ІІІ. Мета та основні завдання Комплексної програми

Метою Комплексної програми є підвищення рівня соціального захисту
учасників/ць АТО, ООС сімей, члени/кині яких загинули під час здійснення АТО,
ООС підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення
ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими
організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників/ць АТО,
ООС, членів/кинь їх сімей та членів/кинь сімей загиблих, з увагою до віку, статі, місця
проживання та їх фізичного стану.

Основні завдання Комплексної програми:
      - надання одноразової грошової допомоги учасникам/цям АТО, ООС –
мешканцям/кам Помічнянської громади;
     - надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників/ць АТО, ООС
– мешканців/ок Помічнянської громади;
    - надання одноразової грошової допомоги учасникам/цям АТО, ООС –
мешканцям/кам Помічнянської громади, які отримали поранення, травму, каліцтво,
контузію, виконуючи військовий обов’язок в зоні АТО, ООС;
    - надання одноразової грошової допомоги жінкам - учасницям АТО, ООС -
мешканкам Помічнянської громади, при народженні дитини;
    - надання одноразової грошової допомоги учасникам/цям АТО, ООС на лікування;

- надання одноразової грошової допомоги членам/киням сімей загиблих
учасників/ць АТО, ООС – мешканців/ок Помічнянської громади, на придбання вугілля
та скрапленого газу;
    - придбання путівок на оздоровлення дітей учасників/ць АТО, ООС – мешканців/кам
Помічнянської громади, один з батьків яких не працює (заяви подаються до 01 березня
поточного року);
    - надання психологічної допомоги учасникам/цям АТО, ООС – мешканцям/кам
Помічнянської громади та членам їх сімей шляхом залучення відповідних
спеціалістів/ток при наявності звернень від учасників/ць АТО, ООС та членів їх сімей;
    - звільнення від сплати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах
міста учасників/ць АТО, ООС - мешканців Помічнянської громади;
    - відшкодування коштів за проходження медичних оглядів мешканців
Помічнянської громади, які укладають контракт на військову  службу в ООС.

ІV. Заходи по забезпеченню виконання Комплексної програми

Реалізація Комплексної програми проводиться шляхом фінансування відповідно
до чинного законодавства за рахунок міського бюджету та інших джерел фінансування
не заборонених чинним законодавством.

VІ. Виконавці Комплексної програми
Відповідальним виконавцем Комплексної програми є виконавчий комітет

Помічнянської міської ради.

VIІ. Очікувані результати

Виконання визначених Комплексною програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах сімей
загиблих учасників/ць АТО, ООС, а також дасть можливість учасникам/цям АТО,



ООС отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме
вирішенню інших соціально-побутових питань.

VIII. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Комплексної
програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів міського
бюджету в межах обсягів, затверджених рішенням Помічнянської міської ради на 2020
рік.

Терміном реалізації Комплексної програми є 2020 рік.

ІХ. Контроль за ходом виконання Комплексної програми

Контроль за станом реалізації Комплексної 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.

_____________________



Затверджено
рішенням міської ради
від         2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання грошової допомоги учасникам/цям

антитерористичної операції, учасникам/цям операції об’єднаних сил,
членам/киням їх сімей та членам/киням сімей загиблих – мешканцям/кам
Помічнянської громади з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і

чоловіків

1. Положення про порядок надання грошової допомоги учасникам/цям
антитерористичної операції, учасникам/цям операції об’єднаних сил, членам/киням їх
сімей та членам/киням сімей загиблих – мешканцям/кам Помічнянської громади з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків розроблено на виконання
Комплексної програми підтримки учасників/ць антитерористичної операції,
учасників/ць операції об’єднаних сил, членам їх сімей та членів сімей загиблих –
мешканців/ок Помічнянської громади з урахуванням гендерного аспекту на 2020 рік.

Дане положення визначає порядок надання грошової допомоги учасникам/цям
антитерористичної операції, учасникам/цям операції об’єднаних сил, членам/киням їх
сімей та членам/киням сімей загиблих – мешканцям/кам Помічнянської громади з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Призначення допомоги учасникам/цям антитерористичної операції,
учасникам/цям операції об’єднаних сил, членам/киням їх сімей та членам/киням сімей
загиблих – мешканцям/кам Помічнянської громади здійснюється Помічнянською
міською радою відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України та згідно
встановлених термінів.

2. Одноразова грошова допомога надається в розмірі одного прожиткового
мінімуму доходів громадян/ок, затвердженого Кабінетом Міністрів України на момент
подання заяви учасником/цею антитерористичної операції - мешканцем Помічнянської
громади.

3. Підставою для призначення одноразової грошової допомоги учасникам/цям
антитерористичної операції, учасникам/цям операції об’єднаних сил – мешканцям/кам
Помічнянської громади є :

- заява учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці операції об’єднаних
сил на ім’я міського голови;

- копія посвідчення учасника/ці бойових дій;
- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період

перебування в зоні АТО, ООС) або довідка про участь в зоні АТО, ООС;
- копії сторінок паспорта учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці

операції об’єднаних сил, на яких зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце
реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду учасника/ці антитерористичної операції,
учасника/ці операції об’єднаних сил.

4. У разі загибелі учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці операції
об’єднаних сил, військовослужбовця, жінки-військовослужбовця Збройних Сил
України – мешканця/ки Помічнянської громади, одноразова грошова допомога у
розмірі 20 000 (Двадцяти тисяч) гривень виплачуватиметься членам/киням сім'ї
загиблого.



5. Підставою для призначення одноразової грошової допомоги членам/киням
сім'ї загиблого є :

- заява одного з членів/кинь сім'ї загиблого на ім’я міського голови;
- копія свідоцтва про смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть з визначенням місця загибелі;
- копії сторінок паспорта отримувача/чки одноразової допомоги, на яких

зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;
- у разі відсутності реєстрації місця проживання в Помічнянський громаді

надається довідка фактичного проживання, затверджена міським головою;
- копія ідентифікаційного коду отримувача/чки.
6. У разі отримання поранення, травми учасником/цею антитерористичної

операції, учасником/цею операції об’єднаних сил – мешканцем/кою Помічнянської
громади в зоні проведення АТО, ООС, виплачуватиметься одноразова грошова
допомога в розмірі 5 000 (П’ять тисяч) гривень.

7. Підставою для призначення допомоги учасникам/цям антитерористичної
операції, учасникам/цям операції об’єднаних сил – мешканцям/кам Помічнянської
громади, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво під час несення
військової служби в зоні АТО, ООС є :

- заява учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці операції
об’єднаних сил на ім’я міського голови;

- копія посвідчення учасника/ці бойових дій;
- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період

перебування в зоні АТО, ООС) або довідка про участь в зоні АТО, ООС;
- висновок Військової лікарської комісії (ВЛК), де зазначено, що поранення,

травма, контузія, каліцтво отримана під час виконання військового обов’язку в зоні
АТО, ООС;

- копії сторінок паспорта учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці
операції об’єднаних сил, на яких зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце
реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду учасника/ці антитерористичної операції,
учасника/ці операції об’єднаних сил.

8. Одноразова грошова допомога в розмірі 5000 (П’ять тисяч) гривень
виплачуватиметься жінкам – учасникам/цям антитерористичної операції,
учасникам/цям операції об’єднаних сил - мешканкам Помічнянської громади, при
народженні дитини.

9. Підставою для призначення допомоги жінкам - учасницям антитерористичної
операції, учасницям операції об’єднаних сил - мешканкам Помічнянської громади, при
народженні дитини є:

- заява жінки - учасниці антитерористичної операції, учасниці операції
об’єднаних сил на ім’я міського голови;

- копія посвідчення учасниці бойових дій;
- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період

перебування в зоні АТО, ООС) або довідка про участь в зоні АТО, ООС;
- свідоцтво про народження дитини жінки - учасниці антитерористичної операції,

учасниці операції об’єднаних сил - мешканки Помічнянської громади;
- копії сторінок паспорта жінки-учасниці антитерористичної операції, учасниці

операції об’єднаних сил, на яких зазначено її прізвище, ім’я, по батькові та місце
реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду жінки-учасниці антитерористичної операції,
учасниці операції об’єднаних сил.



10. У разі захворювання члена/кині сім’ї учасника/ці АТО, ООС – мешканця/ки
Помічнянської громади виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі
1000 гривень.

11. Підставою для призначення одноразової грошової допомоги члену/кині сім’ї
учасника/ці АТО, ООС – мешканця/ки Помічнянської громади є:

- заява учасника/ці антитерористичної операції на ім’я міського голови;
- копія посвідчення учасника/ці бойових дій;
- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період

перебування в зоні АТО, ООС) або довідка про участь в зоні АТО, ООС;
- довідка про склад сім'ї учасника/ці АТО, ООС;
- документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про

народження, тощо);
- медичні документи, що підтверджують наявність захворювання у члена/кині

сім'ї учасника/ці АТО, ООС;
- копії сторінок паспорта учасника/ці антитерористичної операції, на яких

зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;
- копія ідентифікаційного коду учасника/ці антитерористичної операції;

         - для військовослужбовців, жінок - військовослужбовців контрактної служби,
зареєстрованих за місцем дислокації військової частини, довідку з військової частини.

12. Одноразова грошова допомога у розмірі 9000 (Дев’ять тисяч) гривень
надається членам/киням сімей загиблих учасників/ць АТО, ООС – мешканців/ок
Помічнянської громади на придбання вугілля та скрапленого газу.

13. Підставою для призначення одноразової грошової допомоги на придбання
вугілля членам/киням сімей загиблих учасників/ць АТО, ООС – мешканців/ок
Помічнянської громади є:

- заява одного з членів/кинь сім’ї загиблого учасника/ці антитерористичної
операції, учасника/ці операції об’єднаних сил на ім’я міського голови;

- копія посвідчення члена/кині сім’ї загиблого учасника/ці АТО, ООС;
- документ, що підтверджує родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, свідоцтво

про народження, рішення суду про визнання проживання однією сім’єю, тощо);
- копія свідоцтва про смерть загиблого учасника/ці АТО, ООС – мешканця/ки

Помічнянської громади;
- копії сторінок паспорта члена/кині сім’ї загиблого учасника/ці АТО, ООС –

мешканця/ки Помічнянської громади, на яких зазначено прізвище, ім’я, по батькові та
місце реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду члена/кині сім’ї загиблого учасника/ці АТО, ООС
– мешканця/ки Помічнянської громади;

- у разі відсутності реєстрації місця проживання в Помічнянський громаді
надається довідка фактичного проживання, затверджена міським головою.

14. Одноразова грошова допомога в розмірі 500 (п’ятсот) гривень надається
учаснику/ці антитерористичної операції, учаснику/ці операції об’єднаних сил –
мешканцю/кі Помічнянської громади.

15. Підставою для призначення одноразової грошової допомоги учаснику/ці
антитерористичної операції, учаснику/ці операції об’єднаних сил - мешканцю
Помічнянської громади є :

- заява учасника/ці антитерористичної операції, учаснику/ці операції
об’єднаних сил на ім’я міського голови;

- копія посвідчення учасника/ці бойових дій;



- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період
перебування в зоні АТО, ООС) або довідка про участь в зоні АТО, ООС.

16. Відшкодування коштів за проходження медичних оглядів мешканців
Помічнянської громади, які укладають контракт на військову  службу в операції
об’єднаних сил – мешканців/ок Помічнянської громади.

17. Підставою для відшкодування коштів за проходження медичних оглядів
мешканців Помічнянської громади, які укладають контракт на військову  службу в
операції об’єднаних сил – мешканців/ок Помічнянської громади є :

- заява учасника/ці операції об’єднаних сил на ім’я міського голови;
- копії сторінок паспорта учасника/ці ООС, на яких зазначено його/її прізвище,

ім’я, по батькові та місце реєстрації;
- копія ідентифікаційного коду учасника/ці ООС;

- копія посвідчення учасника/ці бойових дій (за наявності);
- копія військового квитка (1стор. та сторінок, в яких вказано період

перебування в зоні ООС) або довідка про участь в зоні ООС (за наявності);
- довідка з Добровеличківського районного військового комісаріату про призов

на військорву службу за контрактом;
- квитанція про оплату за проходження медичного огляду.

18. У разі звернення учасника/ці антитерористичної операції, учасника/ці
операції об’єднаних сил – мешканця/ки Помічнянської громади до Помічнянської
міської ради за одноразовою грошовою допомогою на лікування, її розмір
визначатиметься на підставі поданих медичних документів рішенням комісії, до
складу якої входять учасники/ці АТО, ООС – мешканці/ки Помічнянської громади,
представники/ці волонтерських організацій – мешканці/ки громади, депутати/тки та
посадові особи Помічнянської міської ради.

19. Міська рада сприяє заявникам/цям щодо здійснення копіювання зазначених
документів.

20. Виплата допомоги учасникам/цям антитерористичної операції,
учасникам/цям операції об’єднаних сил, членам/киням їх сімей та членам/кинь сімей
загиблих – мешканцям/ок Помічнянської громади здійснюється міської радою за
рахунок коштів міського бюджету через відділення Укрпошти за місцем проживання
одержувачів допомоги або через установи банків шляхом перерахування коштів на
особові рахунки за їх заявами.

_______________________________



                                                                                                  Додаток 1

до рішення міської ради
від         2020 року №

Склад комісії
по наданню одноразової грошової допомоги на лікування учасникам/цям АТО,

ООС - мешканцям/кам Помічнянської громади

1. Бабич Костянтин Володимирович (учасник АТО)
2. Гомон Роман Віталійович (учасник АТО)
3. Гуртовий Олександр Леонідович (учасник АТО)
4. Джевага Олександр Вячеславович (учасник АТО)
5. Зінченко Сергій Анатолійович (учасник АТО)
6. Коноваленко Микола Анатолійович (член волонтерської організації)
7. Корецька Ольга Василівна (депутатка міської ради)
8. Логвін Олександр Михайлович (учасник АТО)
9. Луковський Сергій Васильович (член волонтерської організації, депутат міської

ради)
10. Німчинов Олег Григорович (учасник АТО)
11. Онищенко Микола Вікторович (член волонтерської організації)
12. Пономарьов Максим Володимирович (учасник АТО)
13. Сірий Віталій Миколайович (учасник АТО)
14. Чіпегіна Тетяна Вікторівна (начальниця відділу фінансів, економіки та

інвестицій)
15. Щербатюк Артем Сергійович (заступник міського голови з питань виконавчих

органів ради - соціальна сфера)

Міський голова  Микола АНТОШИК
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