ПРОЄКТ

РІШЕННЯ
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________ СЕСІЇ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

від «____» __________ 2022 року

№ ___
м. Олександрія

Про внесення змін до рішення
міської ради від 24 грудня 2020 року
№ 21
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів
України «Про правовий режим воєнного стану», «Про оборону України», «Про основи
національного спротиву», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про
введення воєнного стану в Україні», у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації
проти України, враховуючи рішення виконавчого комітету від __ червня 2022 року № ___ та
висновки постійних комісій міської ради,
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:
1. Визначити, що Міська комплексна програма соціальної підтримки учасників
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил, постраждалих
учасників Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України, та вшанування
пам’яті загиблих на 2021-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020 № 21,
(далі - Програма), на період дії воєнного стану, в частині надання одноразової матеріальної
допомоги пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам – добровольцям в повному обсязі
поширюється на військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) Збройних Сил,
Сил територіальної оборони, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного
управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної
служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу
Генерального прокурора, особам рядового і начальницького складу Державної служби з
надзвичайних ситуацій, співробітникам Служби судової охорони, особам начальницького
складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та
поліцейських, які брали (беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували
(забезпечують) здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії Російської Федерації проти України.
2. Установити, що у разі отримання поранення, контузії, каліцтва (травми) одноразова
матеріальна допомога у розмірі 10 000 гривень виплачується особам, зазначеним у пункті 1

цього рішення, які зареєстровані
територіальної громади.
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3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. та постійну комісію міської ради з
питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, соціального захисту населення.

Міський голова

Сергій КУЗЬМЕНКО

