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1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членам сімей 

загиблих (далі — Порядок) визначає механізм надання одноразової 

матеріальної допомоги: 

1.1  постраждалим під час участі в антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) (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 (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 

тощо);  

1.2  одному із членів сім’ї загиблого/померлого під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) (перевага надається 

члену сім’ї на утриманні якого перебувають діти (утриманці) загиблого) та 

місце проживання/перебування яких зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади;  

1.3  одному із членів сім’ї загиблого/померлого учасника 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), місце 

проживання/перебування яких було зареєстровано на території Корюківської 

міської територіальної громади, до Дня захисників та захисниць України (14 

жовтня) щорічно. 

2. До членів сім’ї загиблих/померлих учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) належать особи визначені статтею 10 

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

3. 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 

адресної матеріальної допомоги, в межах сум видатків передбачених в 

міському бюджеті на ці заходи у відповідному бюджетному році. 

4. Для отримання одноразової матеріальної допомоги постраждалий 

учасник антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) або один із 

членів із його сім’ї, один із членів сім’ї загиблого/померлого, подає заяву до 

виконавчого апарату міської ради або ЦНАПу. 

5. До заяви додаються такі документи: 

5.1 копії довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінка, на якій є відмітка про 

останнє місце реєстрації або ID-картки та довідки про реєстрацію місця 

проживання; 

5.2 документ, виданий та скріплений печаткою уповноваженого 

органу(органів), які підтверджують факт поранення, контузії чи каліцтва 

заявника під час участі в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) 

(у тому числі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності 

без встановлення інвалідності, інших пошкоджень під час участі в 

антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), тривалої хвороби, 

пов’язаної з участю в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), 



тощо); 

5.3 копія посвідчення члена сім’ї загиблого; 

5.4 інформація про рахунок у банківській установі у разі виплати 

одноразової матеріальної допомоги через банківську установу. 

6. Розгляд заяв постраждалих учасників антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих про надання одноразової 

допомоги здійснює виконавчий апарат Корюківської міської ради. 

7. Виконавчий апарат готує відповідний проєкт рішення щодо надання 

одноразової допомоги та виносить його на розгляд виконавчого комітету 

міської ради. 

8. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги 

є рішення виконавчого комітету надання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим учасникам та одному із членів сімей загиблих/померлих.  

9. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги відповідно 

до цього Порядку не є підставою для відмови в отриманні матеріальної 

допомоги з інших джерел. 

10. Ведення обліку громадян, яким надана матеріальна допомога, 

покладається на одного із спеціалістів виконавчого апарату міської ради згідно 

розпорядження міського голови. 

11.  Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату Корюківської міської 

ради за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті. 

12. Допомога, що належала її одержувачу і залишилася не отриманою у 

зв’язку з його смертю виплачуватиметься за заявою одного з членів сім’ї 

(відповідно до п.1.2 Порядку), за умови подання ним відповідної заяви 

упродовж шести місяців з дня смерті. 

 

 

Секретар міської ради           А.ПЛЮЩ 


