ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Новомиргородської районної
державної адміністрації
Кіровоградської області
від 03 квітня 2019 року № 84-р

ПОРЯДОК
фінансування видатків районного бюджету, пов’язаних із витратами на
надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, пораненим
учасникам антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та
учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на Сході України, або ж членам їх
сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах
1. Цей Порядок визначає механізм

фінансування видатків районного

бюджету, пов’язаних із витратами на надання одноразової матеріальної
допомоги сім’ям загиблих, пораненим учасникам антитерористичної операції
(далі – АТО), заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, що здійснюється шляхом проведення операції Об’єднаних сил
(далі – ООС), учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України
(далі – учасники-добровольці),

або ж членам сімей учасників АТО, ООС,

учасників-добровольців, що опинилися в складних життєвих обставинах відповідно
до районної комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО,
операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників АТО,

2
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
2014 – 2020 роки, затвердженої рішенням Новомиргородської районної ради від
14 листопада 2014 року № 418 (у редакції рішення Новомиргородської районної
ради від 14 грудня 2018 року № 431) (далі – Програма).
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
члени сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах - дружина
(чоловік), малолітні та неповнолітні діти, непрацездатні батьки;
члени сім’ї загиблого учасника АТО, ООС - дружина (чоловік), один з
повнолітніх дітей (опікун або піклувальних малолітніх та неповнолітніх дітей),
один з батьків;
складні життєві обставини - обставини, спричинені інвалідністю, віком,
станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом
життя, внаслідок яких особа частково або повністю не має (не набула або
втратила) здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте
(сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.
3. Одноразова матеріальна допомога, у розмірах, встановлених у розділі
VІІ напрямів реалізації та заходів Програми, надається:
1) одному із членів сім’ї загиблого учасника АТО, ООС, із числа
мешканців Новомиргородського району, у порядку черговості родинних
зв’язків:
дружина (чоловік);
один з повнолітніх дітей (опікун або піклувальних малолітніх та
неповнолітніх дітей);
один з батьків;
2) учасникам АТО, ООС, із числа мешканців Новомиргородського району,
які отримали поранення, контузію, каліцтво (травму) під час безпосередньої
участі в АТО, ООС;
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3) учасникам-добровольцям, із числа мешканців Новомиргородського
району, які отримали поранення, контузію, каліцтво (травму) під час участі у
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України
у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались
для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але
в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів;
4) членам сімей, учасників АТО, ООС, учасників-добровольців, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
4. Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги особам,
визначених пунктом 3 даного Порядку, є письмова заява (довільної форми), в
якій зазначаються причини необхідності надання одноразової матеріальної
допомоги,

яка

подається

до

управління

соціального

захисту

населення

райдержадміністрації, з подальшим розглядом на комісії з надання одноразової
матеріальної

допомоги

антитерористичної

сім’ям

операції,

загиблих,
операції

пораненим
Об’єднаних

учасникам
сил

та

учасникам-добровольцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності
та державного суверенітету на Сході України або ж членам сімей, учасників АТО,
ООС, учасників-добровольців, що опинилися в складних життєвих обставинах
(далі – Комісія), до якої додаються:
1) для членів сімей загиблих учасників АТО, ООС (далі – заявник):
копія паспорта заявника;
копія облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер паспорта
громадянина України;
копія документа, що підтверджує родинний зв’язок або факт спільного
проживання однією сім’єю;
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копія свідоцтва про смерть;
копія лікарського свідоцтва про смерть або висновку судово-медичної
експертизи про причину смерті;
банківські (поштові) реквізити заявника;
2) для учасників АТО, ООС, які отримали поранення, контузію, каліцтво
(травму) під час безпосередньої участі в АТО, ООС (далі – заявник):
копія паспорта заявника або військового квитка;
копія облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер паспорта
громадянина України;
копія документа, який підтверджує безпосередню участь заявника в АТО,
ООС та забезпечення їх проведення;
копія довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);
копія довідки військово-лікарської комісії або медичного закладу, які
підтверджують

факт

поранення,

контузії,

каліцтва

(травми)

під

час

безпосередньої участі в АТО, ООС заявника;
банківські (поштові) реквізити заявника;
3) для учасників-добровольців (далі – заявник):
копія паспорта заявника;
копія облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер паспорта
громадянина України;
копія рішення обласної комісії з визнання учасниками-добровольцями осіб,
які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України (для надання медичної та іншої
допомоги відповідно до рішень обласної ради), про визнання заявника
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учасником-добровольцем та/або посвідчення учасника-добровольця, який у
захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України,
виданого Кіровоградською обласною радою;
копія довідки медичного закладу, яка підтверджує факт поранення,
контузії, каліцтва (травми) заявника під час його участі у захисті територіальної
цілісності та державного суверенітету на Сході України;
банківські (поштові) реквізити заявника;
4) для членів сімей, учасників АТО, ООС, учасників-добровольців
(далі – заявник), які опинилися в складних життєвих обставинах:
копія паспорта заявника, військового квитка;
копія облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб – платників податків. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер паспорта
громадянина України;
копія документа, який підтверджує безпосередню участь заявника в АТО,
ООС та забезпечення їх проведення;
копія рішення обласної комісії з визнання учасниками-добровольцями осіб,
які брали безпосередню участь у захисті територіальної цілісності та
державного суверенітету на Сході України;
копія документа, що підтверджує родинний зв’язок або факт спільного
проживання однією сім’єю;
копія паспорта члена сім’ї;
копія облікової картки платника податків члена сім’ї з Державного реєстру
фізичних осіб – платників податків. Фізичні особи, які через свої релігійні
переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків, подають прізвище, ім’я, по батькові і серію та номер паспорта
громадянина України;
копія свідоцтва про народження малолітнього, неповнолітнього члена сім’ї;
копія довідки медико-соціальної експертної комісії, наданої члену сім’ї;
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довідка від лікаря про стан здоров’я члена сім’ї;
акт обстеження житлово – побутових умов проживання члена сім’ї;
банківські (поштові) реквізити одержувача допомоги.
5. У випадку неможливості особистого отримання особами, які визначені
пунктом 2 Порядку, одноразової матеріальної допомоги заява та документи
надаються членом сім’ї або законним представником одержувача допомоги.
6. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації за
наявності

заяви

та

необхідного

комплекту

документів,

передбачених

підпунктами 1 – 4 пункту 4 Порядку, перевіряє їх на відповідність чинному
законодавству України.
У разі коли особа протягом календарного року отримувала одноразову
грошову допомогу і знову в поточному році звертається повторно про її
отримання, управління соціального захисту населення райдержадміністрації
повідомляє про відмову в отриманні такої допомоги, так як вона надається один
раз на рік.
У разі отримання

учасником АТО, ООС, учасником-добровольцем

повторних поранення, контузії, каліцтва (травми), які настали за інших
обставин, одноразова матеріальна допомога надається повторно на підставі
нових документів, які визначені частинами 2,3 пункту 4 Порядку.
7. Комісія, у разі наявності всіх необхідних документів та їх відповідності
встановленим вимогам, приймає рішення про надання одноразової матеріальної
допомоги. Рішення Комісії приймається більшістю голосів її затвердженого
складу та оформляється протоколом, в якому зазначається список осіб, яким
надається матеріальна допомога.
Виплата

одноразової

матеріальної

допомоги

проводиться

шляхом

перерахування коштів на особистий банківський рахунок одержувача допомоги
або через поштове відділення зв’язку.
Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для
відмови надання одноразової матеріальної допомоги заявникам.
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8. Строки та терміни давності за фактами, які засвідчують, загибель або
поранення,

контузію,

каліцтво

(травму)

учасника

АТО,

ООС,

учасника-добровольця при зверненні заявників за наданням їм одноразової
матеріальної допомоги не встановлені.
9. Фінансування видатків на надання одноразової матеріальної допомоги
сім’ям загиблих, учасникам АТО, ООС, учасникам-добровольцям або ж членам
їх сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах здійснюється у межах
обсягів, затверджених у районному бюджеті на відповідний рік.
10.

Управління

соціального

захисту

населення

Новомиргородської

районної державної адміністрації є головним розпорядником коштів районного
бюджету щодо здійснення видатків з фінансування витрат на вищезазначені
цілі.
11.

Фінансове

управління

райдержадміністрації

відповідно

до

зареєстрованих фінансових зобов’язань та у межах помісячного розпису
асигнувань загального фонду районного бюджету на відповідний рік надає
управлінню

Державної

казначейської

служби

України

у

Новомиргородському районі розпорядження про виділення коштів управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації на витрати для надання
одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих, учасникам АТО, ООС,
учасникам-добровольцям або ж членам їх сімей, що опинилися в складних
життєвих обставинах для подальшого перерахування коштів на відповідний
рахунок,

відкритий

управлінням

соціального

захисту

населення

райдержадміністрації.

Начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

Н.СУШКО

