
Проєкт

Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Третя  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 грудня 2020 року                    №

Про  затвердження Програми та
Положення про надання матеріальної
допомоги учасникам/цям бойових дій
на території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021-2023 роки
з дотриманням рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків

  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 бойових дій на території інших держав,
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. Затвердити Програму про надання матеріальної допомоги
учасникам/цям бойових дій на території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків (додається).

2. Затвердити Положення про надання матеріальної допомоги
учасникам/цям бойових дій на території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків  (додається).

3. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   покласти   на   постійні
депутатські комісії з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку,
інвестицій,  побутового і торгівельного обслуговування та громадського
харчування та з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК



Затверджено

рішенням  міської ради
від   .12.2020 року №

ПРОГРАМА
Про надання матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій на території

інших держав, мешканців/ок Помічнянської громади  на 2021-2023 роки з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків

1. Загальні положення
Конституцією  України  гарантовано  соціальний  захист та гідний рівень

життя кожному громадянину/кі України. Соціальний захист населення передбачає
ряд заходів, направлених на зниження рівня бідності та покращення  життя,
матеріальних умов ветеранів війни та праці, інших сімей, що опинилися в
скрутному матеріальному становищі.

Враховуючи фінансово-економічну ситуацію в країні виникає необхідність
посилення  соціальної  підтримки  окремих  категорій  громадян/ок.

Тому одним з першочергових завдань органів місцевого самоврядування,
серед інших, є надання матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій на
території інших держав мешканців Помічнянської громади.

На території Помічнянської об’єднаної громади проживає 41 учасник/ця
бойових дій на території інших держав, з яких 7 інвалідів та 2 сім’ї загиблих
учасників/ць бойових дій.

Правовою основою Програми є Конституція України, Бюджетний кодекс
України, Закони України, а саме: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», інші законодавчі та
нормативні акти з питань соціального захисту.

Прийняття  Програми  забезпечить  надання матеріальної допомоги, інших
видів соціальної підтримки різним категоріям жителів/ок територіальної  громади
з метою поліпшення їх матеріального  становища.

2. Мета та основні завдання Програми.
Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників/ць

бойових дій на території інших держав, членів/ок їхніх сімей та родин загиблих
учасників/ць бойових дій,  поліпшення ефективності взаємодії  органів місцевого
самоврядування з  громадськістю, створення у суспільстві атмосфери співчуття,
підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян/ок.

Основними завданнями Програми є надання учасникам/цям бойових дій на
території інших держав та членам/киням їхніх сімей, у тому числі членам/киням
сімей загиблих учасників/ць бойових дій на території інших держав фінансових,
психологічних та соціальних послуг.

3. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми



Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з
боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян/ок, гідне вшанування
учасників/ць бойових дій на території інших держав.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень
соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах
учасників/ць бойових дій дасть можливість сім’ям отримати додаткові соціальні
гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових
питань, забезпечить матеріальну підтримку громадян/ок.

Реалізація даної Програми дозволить вдосконалити систему соціальної
підтримки жителів/ьок громади, покращити якість в наданні соціальних послуг,
вирішити питання матеріально – побутового обслуговування окремих категорій
Помічнянської громади та зняття соціальної напруги.

4. Фінансове забезпечення Програми.
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства

за рахунок коштів міського бюджету Помічнянської  міської ради, або з інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.

5. Координація та контроль за виконанням Програми
Реалізація цілей та завдань Програми покладається на апарат виконавчого

комітету Помічнянської міської ради.

Паспорт програми
1. Повна назва Програми «Про надання матеріальної допомоги

учасникам/цям бойових дій на
території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади  на 2018-2020

роки з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків»

2.    Ініціатор розроблення Програми Виконком Помічнянської міської ради

2.    Розробник Програми Виконком Помічнянської міської ради

3.    Відповідальні виконавці Програми Виконком Помічнянської міської ради

4.    Головна мета Програми Підвищення життєвого рівня
учасників/ць бойових дій на території

інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади  шляхом
надання  матеріальної допомоги

5.    Термін реалізації Програми 2021 - 2023 роки

6.    Обсяг фінансових ресурсів,  для
   реалізації  програми

___________________________________________



1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може
змінюватися шляхом внесення відповідних змін до міського бюджету впродовж
терміну дії Програми.

                                                                       Затверджено

                                                                                                рішенням  міської ради
                                                                                              від    .12.2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ

«Про надання матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій на території
інших держав, мешканцям/ок Помічнянської громади  на 2021-2023 роки з

дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»

1. Дане положення визначає порядок призначення та виплати одноразової
матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій та членам сімей загиблих
учасників/ць бойових дій на території інших держав, мешканцям/кам
Помічнянської громади з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків» .

2. Одноразова матеріальна допомога

 у розмірі 500 грн. може призначатися учасникам/цям бойових дій на
території інших держав та членам/киням сімей загиблих учасників/ць бойових дій,
які зареєстровані і проживають на території Помічнянської громади;

у розмірі 5000 грн., членам/киням сімей загиблих учасників/ць бойових дій на
території інших держав, які зареєстровані і проживають на території Помічнянської
громади.

Призначення одноразової матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій
та членам/киням сімей загиблих учасників/ць 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/цям бойових дій на території інших держав є:

- заява учасника/ці бойових дій на території інших держав на ім’я міського
голови;

- копія військового квитка;
- копії  сторінок паспорта учасника/ці бойових дій на території інших держав,

на яких зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;
- копія ідентифікаційного коду учасника/ці бойових дій на території інших

держав.
4. Підставою для призначення одноразової  грошової допомоги

членам/киням сімей загиблих учасників/ць бойових дій на території інших
держав є:



- заява  одного/ієї з  членів/кинь сім'ї загиблого  учасника/ці бойових дій на
ім’я міського голови;

- копія свідоцтва про смерть загиблого/ї учасника/ці бойових дій на
території інших держав;

- копії  сторінок паспорта одержувача/ки одноразової допомоги, на яких
зазначено його/її прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

- копія ідентифікаційного коду одержувача/ки.

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

5. Виплата одноразової матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій та
членам/киням сімей загиблих учасників/ць бойових дій на території інших держав з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків здійснюється
Помічнянською міською радою за рахунок коштів міського бюджету через
відділення поштового зв’язку за місцем проживання одержувача/ки допомоги, або
через установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки.

__________________________
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