
                         

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення  XV сесії 

Новоселицької  

міської ради VIII 

скликання від 21.12.2021р. 

№15/6 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової грошової допомоги  

учасникам АТО/ООС  Новоселицької МТГ та членам їх сімей  

 

 

           Положення розроблене відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», Указу Президента України від 18.03.2015 р. № 105/2015 

«Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та 

інших нормативно-правових актів, що гарантують соціальні права, передбачені 

Конституцією України та визначає загально-організаційні та процедурні засади розгляду заяв 

та порядок надання грошових допомог. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 1.1. Одноразова матеріальна допомога (далі – Допомога) є одним із видів соціальної 

допомоги і виплачується за рахунок коштів міського бюджету, яка надається громадянам, які 

постійно зареєстровані і проживають на території Новоселицької міської територіальної 

громади (далі – Новоселицька МТГ). 

1.2. Загальна сума коштів для надання Допомоги затверджується сесією міської ради при 

прийнятті бюджету на відповідний бюджетний рік. 

1.3. Допомога надається жителям громади наступних категорій:  

- учасникам АТО/ООС та учасникам бойових дій АТО/ООС; 

- членам сімей на поховання учасників АТО/ООС, які загинули в зоні проведення АТО/ООС;  

- сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та мобілізованих у військові формування для 

підготовки до відправлення в зону АТО/ООС. 

1.4. Допомога надається не більше одного разу на рік за винятком, передбаченого у п. 1.5. 

цього розділу. 

1.5. Допомога виплачується більше одного разу у виняткових випадках, а саме: 

- у разі невідкладного дороговартісного лікування чи оперативного втручання; 

- з нагоди відзначення державних свят; 

- сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та мобілізованих у військові формування для підготовки 

до відправлення в зону АТО/ООС  (щомісяця). 

1.6. Для надання Допомоги громадянин надає письмову згоду на збір та обробку інформації 

про персональні дані, які необхідні для призначення Допомоги. 

 

 

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА 

ПІДСТАВИ ВІДМОВИ 
 

 2.1. Для надання Допомоги учасник АТО/ООС (учасник бойових дій) подає особисту заяву 



на ім’я міського голови, в якій вказує обставини, що спонукали його до звернення за 

Допомогою.  

2.2. В разі відсутності або неможливості учасника АТО/ООС (учасника бойових дій) подати 

заяву для надання Допомоги особисто, вона може подаватись за заявою одного з членів сім'ї. 

2.3. Апарат виконавчого комітету  направляє  подання з необхідними документами, які 

передбачені розділом 3  Положення на розгляд виконавчого комітету міської ради.  

2.4. Сума для надання Допомоги учасникам АТО/ООС (учасникам бойових дій), членів їх 

сімей та сімей загиблих учасників АТО/ООС та мобілізованих у військові формування для 

підготовки до відправлення в зону АТО/ООС визначається за рішенням виконавчого 

комітету міської ради. 

2.5. Допомога виділяється у грошовому вигляді в розмірі: 

- на покращення складного матеріального становища – до 1000 грн.; 

- на лікування – від 1000 грн до 3000 грн.; 

- на поховання учасника АТО/ООС (учасника бойових дій), який помер в зоні АТО/ООС  -  

до 3000 грн.; 

- з нагоди відзначення  Дня захисника та захисниці України, Дня Збройних Сил України та 

інших офіційних державних свят  – до 500 грн.; 

- сім’ям загиблих учасників АТО/ООС та мобілізованих у військові формування для 

підготовки до відправлення в зону АТО/ООС – по 1000 грн. щомісяця. 

2.6. З нагоди відзначення державних свят Допомога може надаватись за клопотанням 

відповідних державних органів та громадських організацій. 

2.6.1. До клопотання додаються документи, перелік яких викладений в п. 3.1 розділу 3. 

2.7.Виплата Допомоги проводиться відділом бухгалтерської звітності апарату виконавчого 

комітету міської ради на особові рахунки утримувачів, відкриті у банківських установах. 

 

 

3. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ  

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 

3.1. До заяви додаються наступні документи: 

1. копія сторінок паспорта заявника (1, 2, 11 сторінки) та копія довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера (в разі відсутності ідентифікаційного номера, додається копія 

сторінки паспорта на якій зазначено, що особа може здійснювати будь-які платежі за серією 

та номером  паспорта); 

2. копія виданих та скріплених печаткою уповноважених органів (зокрема Міністерства 

оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, 

Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами довідки, листи та 

інші письмові документи, які підтверджують факт участі в антитерористичній операції, 

поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в антитерористичній операції (у тому 

числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності, інших пошкоджень, одержаних під час участі в антитерористичній операції чи 

під час підготовки до відправки у зону антитерористичної операції, тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції, тощо). 
3. довідка про склад сім’ї, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, дати народження, 

ступеня  споріднення членів сім’ї (до членів сім'ї належать мати/батько, дружина/чоловік, 

діти). 

3.2. У разі смерті учасника АТО/ООС допомога виплачується членам сім’ї. 

3.2.1.До заяви від члена сім’ї загиблого про виплату одноразової грошової допомоги 

додаються такі документи: 

1. копія свідоцтва про смерть; 

2. копія документа, що підтверджує факт участі загиблого в зоні АТО/ООС; 



3. копія сторінок паспорта отримувача допомоги; 

4. копія ідентифікаційного номера отримувача допомоги; 

5. довідка про склад сім’ї загиблого; 

6. копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати батькам загиблого); 

7. копія свідоцтва про шлюб (для виплати дружині загиблого); 

8. копія свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям загиблого). 

3.2.2. Допомога, що належала її одержувачу залишилася не отриманою у зв’язку з його 

смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, за умови подання ним відповідної 

заяви впродовж шести місяців з дня смерті. 

3.2.3.До членів сім’ї померлого учасника АТО/ООС (учасника бойових дій) належать 

мати/батько, дружина/чоловік, повнолітні діти, які на момент смерті були зареєстровані та 

проживали з ним.  

4.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 4.1. Контроль за дотриманням вимог цього Положення здійснюється  відділом соціального 

захисту населення апарату виконавчого комітету міської ради та постійною комісією з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Новоселицької міської ради. 

 

Міський голова                                                                                                    Марія НІКОРИЧ 


