
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

від 26.26.2019 № 7/69-11 

            м. Покровськ 

 

Про  внесення змін до додатку № 3 рішення міської ради від 17.01.2018 № 

7/50-10 «Про затвердження  Комплексної програми підтримки учасників 

операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст 

Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки». 

 

З метою забезпечення додаткових гарантій, встановлених 

законодавством щодо соціального захисту учасників операції об’єднаних сил 

та учасників антитерористичної операції та членів їх сімей міста Покровська, 

Родинське та смт. Шевченко керуючись статтями 26,59 та 73 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Внести зміни до додатку № 3  рішення міської ради від 17.01.2018 № 

7/50-10 «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 

операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст 

Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки» шляхом 

викладення його в новій редакції (додається). 

          2. Начальнику фінансового управління Покровської міської ради 

Донецької області (Порецька) здійснювати фінансування в межах коштів, 

передбачених бюджетом. 

          3. Координацію за виконанням рішення  покласти на заступника 

міського голови Олехнович О. 

          4.  Контроль покласти на голову   постійної   комісії    з  питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, надання послуг населенню 

і транспорту (Саркисян).     

 

В.п. міського голови            І.Сущенко 

 

 

 

 



 

Додаток   

до рішення міської ради  

від 26.09.2019   № 7/69-11 

 

ПОРЯДОК 

надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності за рахунок коштів 

місцевого бюджету особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції, учасникам бойових дій, які брали безпосередньо 

участь в операцій об’єднаних сил, антитерористичній операції та членам 

сімей загиблих учасників АТО 

1. Порядок надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності за 

рахунок коштів місцевого бюджету особам з інвалідністю внаслідок війни з 

числа учасників антитерористичної операції, учасникам бойових дій, які 

брали безпосередньо участь в операцій об’єднаних сил, антитерористичній 

операції та   членам сімей загиблих учасників АТО, ООС (далі – Порядок) 

визначає механізм надання коштів з місцевого бюджету.  

 2. Бюджетні кошти спрямовуються на виплату матеріальної допомоги 

(далі - матеріальна допомога) громадянам України, які мають статус особи з 

інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, 

учасникам бойових дій, які брали безпосередньо участь в операцій 

об’єднаних сил, антитерористичній операції та   членам сімей загиблих 

учасників АТО, ООС, які зареєстровані на території міста Покровськ, 

Родинське, сел. Шевченко або мають статус внутрішньо-переміщеної особи 

та фактично проживають на території міста та перебувають на обліку в 

управлінні соціального захисту населення Покровської міської ради 

Донецької області до Дня Незалежності України. 

           3.  Матеріальна допомога надається в розмірі: 

- 1000 грн. (Одна тис. грн.) для осіб з інвалідністю з числа учасників бойових 

дій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних  з участю в антитерористичній операції, операції  

об’єднаних сил;  

-  700 грн. (Сімсот грн.) учасникам бойових дій, які брали безпосередньо 

участь в операцій об’єднаних сил, антитерористичній операції;  

- 700 грн. (Сімсот грн.) членам сімей загиблих учасників АТО, ООС 

(дружинам/чоловікам, які не одружилися вдруге та батькам загиблих 

учасників АТО, ООС які мають статус особи на яку поширюється чинність 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). 

4. Виплата матеріальної допомоги здійснюється управлінням 

соціального захисту населення Покровської міської ради Донецької області 

на підставі особистої заяви про перерахування матеріальної допомоги з 

вказівкою реквізитів поточного рахунку у банку, з наданням копії паспорта, 

копії реєстраційного номера облікової картки платника податків з 

Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, копії посвідчення 



 

учасника бойових дій та копії документа, що підтверджує безпосередню 

участь в антитерористичної операції, копіЇ довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи (за умови пред’явлення  оригіналів 

документів). Для осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції  додатково надати копію посвідчення особи з 

інвалідністю  внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції 

(з пред’явленням оригіналу документа). 

Членам сімей загиблих учасників АТО (дружинам/чоловікам, які не 

одружилися вдруге та батькам загиблих учасників АТО, які мають статус 

особи на яку поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту») виплата провадиться на умови надання особистої 

заяви про перерахування матеріальної допомоги з вказівкою реквізитів 

поточного рахунку у банку, з наданням копії паспорта, копії реєстраційного 

номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних 

осіб – платників податків, копії довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, копії посвідчення про надання статусу особи на яку 

поширюється чинність ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (за умови пред’явлення  оригіналів документів). 

5.    Останній день надання документів  для отримання матеріальної 

допомоги 31 жовтня  поточного року. 

6.      Матеріальна допомога у разі смерті учасника операції об’єднаних 

сил та учасника АТО, учасника бойових дій, які брали безпосередньо участь 

в антитерористичній операції члену його родини не надається. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради             І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до проекту рішення Покровської міської ради Донецької області 

 

Про  внесення змін до додатку № 3 рішення міської ради від 17.01.2018 № 

7/50-10 «Про затвердження  Комплексної програми підтримки учасників 

операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст 

Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки». 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:   управлінням соціального захисту населення міської   

ради  

Начальник  управління  

соціального захисту населення            

міської ради  

 

УЗГОДЖЕНО:   

 

 

 

І. Бонзюх 

 

Заступник міського голови  

 

О. Олехнович 

Начальник фінансового управління       

 

Начальник юридичного відділу    

виконкому міської ради  

 

Ю. Порецька 

 

 

О.Смаль 

 

  

Голова постійної комісії з питань охорони  

здоров’я, соціального захисту населення,  

надання послуг населенню і транспорту                                       

 

 

 

Н. Саркисян 

 

 

 

 

Секретар міської ради І. Сущенко 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту рішення міської ради  

Про  внесення змін до додатку № 3 рішення міської ради від 17.01.2018 № 

7/50-10 «Про затвердження  Комплексної програми підтримки учасників 

операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх сімей-мешканців міст 

Покровськ, Родинське та смт. Шевченко на 2018-2021 роки». 

 

З метою забезпечення додаткових гарантій, встановлених 

законодавством щодо соціального захисту учасників операції об’єднаних сил 

та учасників антитерористичної операції та членів їх сімей вважаємо за 

необхідне внести відповідні зміни та доповнення до Комплексної програми 

підтримки учасників операції об’єднаних сил та учасників АТО та членів їх 

сімей – мешканців міст Покровська, Родинське та сел. Шевченко на 2018-

2021 роки, а саме: 

Надавати матеріальну допомогу до Дня незалежності України в розмірах: 

  - 1000 грн. (Одна тис. грн.) для осіб з інвалідністю з числа учасників 

бойових дій, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, пов’язаних  з участю в операції  об’єднаних сил;  

-  700 грн. (Сімсот грн.) учасникам бойових дій, які брали безпосередньо 

участь в операцій об’єднаних сил, антитерористичній операції;  

- 700 грн. (Сімсот грн.) членам сімей загиблих учасників АТО 

(дружинам/чоловікам, які не одружилися вдруге та батькам загиблих 

учасників АТО які мають статус особи на яку поширюється чинність ЗУ 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»). 

 

 

 

Начальник управління                                  І. Бонзюх                                                                                                                                                                               

 


