
Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Десята  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 26 серпня 2021 року                            № 310

Про внесення змін до пунктів 4 та 5
Положення про порядок надання
грошової допомоги учасникам/цям
АТО, ООС , членів/кинь їх сімей та
членам сімей загиблих – мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021 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 пунктів 4 та 5 Положення про порядок надання
грошової допомоги учасникам/цям антитерористичної операції, учасникам/цям
операції об’єднаних сил, членів/кинь їх сімей та членам сімей загиблих –
мешканців/ок Помічнянської громади з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків, затвердженого рішенням третьої сесії
Помічнянської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 59 та
викласти їх в новій редакції:

… «4. У разі загибелі/смерті 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/померлого.

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

- заява одного з членів/кинь сім'ї загиблого/померлого на ім’я міського
голови;

- копія свідоцтва про смерть;
- копія лікарського свідоцтва про смерть з визначенням місця

загибелі/смерті;



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

- копія ідентифікаційного коду отримувача/чки.»…

        2.  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
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