
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
13 СЕСІЯ VIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

23 жовтня 2018 року №432

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статтею 91 Бюджетного Кодексу України Гребінківська міська
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення 2 сесії VII скликання від 22 грудня 2017
року № 37 «Про затвердження Програми підтримки військовослужбовців,
учасників антитерористичної операції та членів їх сімей мешканців
Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік », а саме:

1.1. доповнити назву Програми та викласти її в новій редакції
«Програма підтримки військовослужбовців, учасників антитерористичної
операції, учасників дій операції Об’єднаних Сил та членів їх сімей
мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік »

1.2. По тексту рішення та Програми, слова “учасників
антитерористичної операції” доповнити словами: “учасники дій в операції
Об’єднаних Сил”

Про внесення змін до рішення 2 сесії VII
скликання від 22 грудня 2017 року № 37
«Про затвердження Програми підтримки
військовослужбовців, учасників
антитерористичної операції та членів їх
сімей мешканців Гребінківської
об’єднаної територіальної громади на
2018 рік ».



2. Затвердити Положення про порядок надання матеріальної допомоги
військовослужбовцям, які проходять службу в зоні дій ООС, учасникам АТО
та їх сім’ям на 2018 рік (додається).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та підприємництва (Бондарь І.М.).

Секретар міської ради Л.Цапенко



Додаток

до рішення 13 сесії Гребінківської

міської ради VII скликання

від 23.10.2018 року №432

П О Л ОЖ Е Н Н Я
про порядок надання матеріальної допомоги військовослужбовцям,
які проходять службу в зоні дій ООС, учасникам АТО та їх сім’ям

на 2018 рік.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової
адресної матеріальної допомоги (далі - матеріальна допомога)
військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом в зоні дій
операції Об’єднаних Сил, учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей.
1.2. Матеріальна допомога надається учасникам в зоні дій ООС, учасникам
АТО та членам їх сімей, які зареєстровані на території Гребінківської
об’єднаної територіальної громади.

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів передбачених у
бюджеті об’єднаної територіальної громади на поточний рік у сумі 1000 грн
(одна тисяча грн.) на виконання Програми підтримки військовослужбовців,
учасників антитерористичної операції, учасників дій в операції Об’єднаних
Сил та членів їх сімей мешканців Гребінківської об’єднаної територіальної
громади на 2018 рік відповідно до розпоряджень міського голови.

1.4 Підставою щодо надання матеріальної допомоги є заява громадянина
на ім’я міського голови та доданих до неї документів, передбачених у пункті
2.4 цього Положення.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
надається в розмірі 1000 грн.(одна тисяча грн.) одноразово
військовослужбовцям, які проходять службу з 01.01.2018 року, учасникам



АТО, учасникам дій в ООС, які перебували в зоні дій АТО, в зоні дій ООС в
поточному році та їх сім’ям, в разі необхідності матеріальна допомога
надається декілька раз на протязі календарного року (в особливо гострих
життєвих ситуаціях, важкому матеріальному становищі при вирішенні
соціально-побутових питань, які сім’я не може подолати без сторонньої
підтримки).

2.2.Якщо учасник АТО, учасник дій в ООС приймав участь в
антитерористичній операції, операції Об’єднаних Сил в попередні роки та не
отримав допомогу від міської ради у зв’язку з відсутністю звернення, то така
допомога виплачується в поточному році.

2.3. Матеріальна допомога на лікування надається особам, які отримали
поранення (контузії, травми, каліцтва, захворювання пов’язані з
проходженням служби в зоні АТО, в зоні дій ООС) у розмірах визначених
розпорядженням міського голови, незалежно від року перебування в зоні
АТО, зоні дій ООС.

2.4. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги до заяви
надаються такі документи:
- копія паспорту (1, 2, 11, 12 сторінки) заявника, учасника АТО, учасника
ООС;
- копія індивідуального податкового номеру заявника;
-.копія довідки про безпосередню участь в зоні АТО, зоні ООС, посвідчення
учасника бойових дій (АТО,ООС) (при наявності);
- довідка про склад сім’ї;

- копія довідки про отримання хвороби (видане військовою медичною
комісією ) або копію довідки командира військової частини (про причини та
обставини поранення (контузії, травми або каліцтва), документ, що
підтверджує необхідність лікування або реабілітації (у разі отримання
матеріальної допомоги на лікування);

- акт обстеження матеріально-побутових умов;

2.5. З відповідною заявою для отримання матеріальної допомоги можуть
звернутися: учасник АТО, учасник дій в ООС та члени їх сім’ї. У разі
звернення членів сім’ї необхідно додати свідоцтво про шлюб або документи,
що підтверджують спорідненість заявника з учасником АТО, учасником дій в
ООС.
2.6. Матеріальна допомога виплачується через банківські установи.



Розділ 3. Заключні положення

3.1. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на відділ
бухгалтерського обліку та звітності.

3.2.Організація роботи по наданню допомоги покладається на відділ
соціального захисту міської ради.

3.3. Підставою для здійснення виплати матеріальної допомоги є
розпорядження міського голови.

Секретар міської ради Л.Цапенко
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