
 З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 

рішенням двадцять восьмої сесії 

Корюківської міської ради  

шостого скликання 

від 11.12.2014 року 

 

ПОРЯДОК 

надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим учасникам 

антитерористичної операції та членам сімей загиблих, які є мешканцями м. Корюківки 

та с. Трудовик 

 

  1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам, постраждалим 

учасникам антитерористичної операції та сім'ям загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та 

с. Трудовик (далі — Порядок) визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги 

учасникам антитерористичної операції, особам рядового і начальницького складу, 

співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії України тощо ; постраждалим під час 

участі в антитерористичної операції (у разі поранення, контузії чи каліцтва,  у тому числі 

встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності, інших пошкоджень,  одержаних під час участі в антитерористичній операції, 

тривалої хвороби, пов’язаної з участю в антитерористичній операції, тощо); одному із членів 

сім'ї загиблого/померлого під час участі в антитерористичній операції та місце 

проживання/перебування яких зареєстровано у м. Корюківці чи с. Трудовик. 

  2. До членів сім'ї загиблих/померлих учасників антитерористичної операції належать 

дружина/чоловік, неповнолітні діти (до 18 років). 

  3. До членів сім'ї загиблих/померлих від участі в антитерористичній операції, які не 

перебували у шлюбі, належать мати/ батько, діти. 

  4. Одноразова матеріальна допомога надається за рішенням виконавчого комітету або 

сесії міської ради в порядку та розмірах визначених цим Порядком та Положенням про 

порядок та умови надання громадянам разової адресної матеріальної допомоги, 

затвердженим рішенням двадцять сьомої сесії Корюківської міської ради шостого скликання 

від 23.10.2014 р. (зі змінами), в межах сум видатків передбачених в міському бюджеті на ці 

заходи у відповідному бюджетному році. 

  5.Для отримання одноразової матеріальної допомоги учасник антитерористичної 

операції або один із членів із його сім’ї, постраждалий учасник антитерористичної операції 

або один із членів із його сім’ї, один із членів сім'ї загиблого, подає заяву до Корюківської 

міської ради. 

  6. До заяви додаються такі документи: 

  6.1 копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки); 

  6.2 копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в 

паспорті); 

  6.3 довідка, видана та скріплена печаткою уповноважених органів, зокрема: 

Міністерства оборони України (військовими комісарами, військовими частинами тощо), 

Міністерства  внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної 

служби України, Національної гвардії України, Державної служби України  з надзвичайних 

ситуацій тощо або їх територіальними органами, довідки та інші письмові документи, які 

підтверджують факт проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції, 

факт поранення, контузії чи каліцтва заявника під час участі в антитерористичній операції  (у 

тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення 

інвалідності, інших пошкоджень під час участі в антитерористичній операції, тривалої 

хвороби, пов'язаної  з участю в антитерористичній операції, тощо); 

  6.4 довідка про склад сім'ї; 

  6.5 копія свідоцтва про смерть (для членів сім 'ї загиблих, померлих); 



  6.6 копія свідоцтва про шлюб ( в разі потреби); 

  6.7 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати одноразової 

матеріальної допомоги через банківську установу. 

  7. Розгляд заяв учасників, постраждалих учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих про надання одноразової допомоги здійснює комісія щодо розгляду 

заяв учасників, постраждалих учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих, які є мешканцями м. Корюківки та с. Трудовик (далі - комісія). 

  8. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Корюківської міської 

ради. 

  9. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться не 

менше одного разу на місяць у разі подання учасниками, постраждалими учасниками та 

одним із членів сімей загиблих заяв про надання одноразової матеріальної допомоги. 

  10. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її 

складу. 

  11. Рішення комісії має рекомендаційний характер та оформляється протоколом. 

  12. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги є рішення 

виконавчого комітету або сесії Корюківської міської ради про  надання одноразової 

матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, постраждалим учасникам та 

одному із членів сімей загиблих, яке видається з врахуванням рішення комісії, прийнятого 

згідно з цим Порядком, 

  13. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно до цього 

Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної допомоги з інших джерел. 

  14. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, покладається на 

одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно розпорядження міського 

голови. 

  15. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться фінансово-

господарським відділом Корюківської міської ради за рахунок коштів, передбачених у 

міському бюджеті; 

  16. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у зв'язку з його 

смертю, виплачуватиметься за заявою одного з членів сім'ї, за умови подання ним 

відповідної заяви упродовж шести місяців з дня смерті. 

   

  Секретар міської ради                                             Л.В.Малиш 


