
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» жовтня 2021 року № ___ 

м. Олександрія 
 
 
Про затвердження Порядку надання 
матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС та Порядку 
надання одноразової матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, учасників-добровольців та 
пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-
добровольцям  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Міської комплексної програми 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, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 №21, з метою визначення 
механізму надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-
добровольцям 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Порядок надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС згідно з додатком 1. 
 
2. Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 

(померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам 
АТО/ООС, учасникам-добровольцям згідно з додатком 2. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 
 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від  ___ жовтня 2021 року № _____ 

 
ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС 
 
1. Порядок надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС (далі - Порядок) визначає механізм надання даної допомоги членам 
сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на Сході України, до 14 жовтня – Дня Захисника 
України (Примітка: у 2021 році матеріальну допомогу виплатити до 06.12.2021). 

2. Відповідно до цього Порядку до членів сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС належать: 

- дружина (чоловік) загиблого (померлого); 
- діти віком до 18 років; 
- батьки загиблого. 

3. Матеріальна допомога надається членам сімей загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, які зареєстровані та проживають на території Олександрійської територіальної 
громади, мають статус «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» та перебувають на 
обліку в управлінні соціального захисту населення міської ради в Єдиному Державному 
автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. 

4. Виплата допомоги здійснюється на підставі особистої заяви одержувача на його 
поточний рахунок в банківській установі або через поштове відділення зв’язку. 

5. Головним розпорядником коштів бюджету Олександрійської територіальної 
громади щодо здійснення видатків з фінансування витрат на вищезазначені цілі є управління 
соціального захисту населення міської ради. 

6. Матеріальна допомога надається у межах бюджетних призначень, виділених на 
виконання Міської комплексної програми 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, за рахунок коштів, передбачених у бюджеті 
Олександрійської територіальної громади на поточних рік, управлінню соціального захисту 
населення міської ради. 

7. Підставою для здійснення виплати матеріальної допомоги членам сімей загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС є розпорядження міського голови. 

8. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, покладається на 
управління соціального захисту населення Олександрійської міської ради. 

9. Допомога надається щороку разово у розмірі 2000,0 грн кожному члену сім’ї 
загиблого (померлого) учасника АТО/ООС. 

10. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв’язку з його 
смертю, повертається на рахунок управління соціального захисту населення міської ради. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 



 
 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від  ___ жовтня 2021 року № _____ 

 
ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) учасників 
АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-

добровольцям 
 
3. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих) 

учасників АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-
добровольцям (далі - Порядок) визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги 
сім’ям загиблих (померлих), внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 
одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (далі – АТО), заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганських областях, що здійснюються шляхом проведення операції 
Об’єднаних сил (далі – ООС), пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям 
відповідно до Міської комплексної програми 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, 
затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 21. 

4. Суми виплат для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих 
(померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим учасникам АТО/ООС, 
учасникам-добровольцям затверджуються рішенням міської ради: 

сім’ям загиблих – 10000грн; 
пораненим – 6000грн. 
5. Одноразова матеріальна допомога надається:   
1) одному з членів сім’ї загиблого (померлого) учасника АТО/ООС, учасника-добровольця, 

що зареєстрований на території Олександрійської територіальної громади у порядку черговості 
родинних зв’язків: 

- дружина (чоловік); 
- один із повнолітніх дітей (опікун або піклувальник неповнолітніх дітей); 
- один із батьків. 
2) пораненим учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям, які зареєстровані на 

території Олександрійської територіальної громади. 
6. У випадку неможливості особистого отримання допомоги пораненим 

учасником АТО/ООС, учасником-добровольцем надаються відповідні документи і банківські 
(поштові) реквізити члена сім’ї - одержувача допомоги. 

7. Підставою для надання одноразової грошової допомоги є письмова заява, яка подається 
до управління соціального захисту населення міської ради, до якої додаються оригінали та копії 
таких документів: 

1) для членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців 
(далі – заявник): 

- документа, що посвідчує особу громадянина України; 
- витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання 

або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ( у разі надання копії паспорта у 
формі картки); 

- реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 



 
 

- документа, що підтверджує родинний зв’язок; 
- свідоцтва про смерть та/або повідомлення про загибель особи; 
- лікарського свідоцтва про смерть або висновку судово-медичної експертизи  про причину 

смерті; 
- документа про безпосереднє залучення померлої особи до забезпечення проведення 

АТО/ООС; 
- висновку військово-лікарської комісії, яким підтверджено, що особа померла внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва (травми) або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в АТО,ООС; 

- банківські (поштові) реквізити. 
2) для учасників АТО/ООС, учасників-добровольців, які отримали поранення, контузію, 

каліцтво (травму) під час безпосередньої участі в АТО/ООС (далі – заявник): 
- документа, що посвідчує особу громадянина України; 
- витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання 

або копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ( у разі надання копії паспорта у 
формі картки); 

- реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта 
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта); 

- документа, що підтверджує безпосередню участь заявника в АТО/ООС та забезпечення їх 
проведення; 

- акта про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або довідки військово-
лікарської комісії (медичного закладу), які підтверджують факт поранення, контузії, каліцтва під 
час безпосередньої участі заявника в АТО/ООС; 

- банківські (поштові) реквізити заявника. 
8. У разі отримання учасником АТО/ООС повторних поранення, контузії, каліцтва, які 

настали за інших обставин, матеріальна допомога надається повторно на підставі нових 
документів  відповідно до Порядку. 

9. Строки та терміни давності за фактами, які засвідчують загибель, смерть або поранення, 
контузію, каліцтво учасника АТО/ООС, учасника-добровольця при зверненні заявників за 
надання їм матеріальної допомоги не встановлені. 

10. Головним розпорядником коштів бюджету Олександрійської територіальної 
громади щодо здійснення видатків з фінансування витрат на вищезазначені цілі є управління 
соціального захисту населення міської ради. 

11. Одноразова матеріальна допомога надається відповідно до розпорядження міського 
голови та перераховується на поточний банківський рахунок одержувача допомоги або через 
поштове відділення зв’язку. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


