Додаток №2 до
рішення 4 сесії районної ради
7 скликання від 28.01.2016 року №42

Додаток 3
Порядок
надання одноразової матеріальної допомоги учасникам
антитерористичної операції та їх сім’ям (далі-Порядок)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Районної комплексної
цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх
сімей, а також інших верств населення Іллінецького району, які потребують
соціального захисту, на 2016-2017 роки.
1.2. Порядок визначає умови та основні організаційно-правові засади
надання одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів районного
бюджету сім’ям загиблих(померлих) учасників антитерористичної операції
(далі - АТО); пораненим(травмованим, контуженим) учасникам АТО (крім
демобілізованих) або їх сім’ям; сім’ям мобілізованих учасників АТО, які
опинились в скрутній ситуації.
1.3. Матеріальна допомога (далі - допомога) надається в грошовому
вигляді за принципами черговості, в межах наявних фінансових ресурсів
районного бюджету.
1.4. Допомога надається громадянам, які зареєстровані та проживають в
Іллінецькому районі.
1.5. Допомога надається не більше одного разу на рік.
2. ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ПРО НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
2.1. Для отримання допомоги члени сімей загиблих(померлих) учасників
АТО, поранені(травмовані, контужені) учасники АТО (крім демобілізованих)
або члени їх сімей, члени сімей мобілізованих учасників АТО, які опинились в
скрутній ситуації, звертаються до голови райдержадміністрації із заявою, в якій
викладаються обставини, що стали причиною звернення.
До заяви додаються:
- копія паспорта заявника;
- копія облікової картки фізичної особи – платника податків;
- копія довідки про безпосередню участь в АТО;
- документи, які підтверджують обставини, внаслідок яких заявник потребує
надання матеріальної допомоги (довідку медичної установи або інші
документи, які розкривають суть обставин);
- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника (для
членів сімей мобілізованих учасників АТО, які опинились в скрутній ситуації);
- копія посвідчення, яке дає право на пільги (за наявністю);

- копія свідоцтва про смерть (для сімей загиблих (померлих) учасників
АТО);
- копія документа, що підтверджує ступінь родинного зв’язку із
загиблим(померлим) або пораненим (травмованим, контуженим) учасником
АТО;
- особовий рахунок заявника з банківської установи для перерахування
коштів.
2.2. У заяві про надання допомоги заявник обов’язково повідомляє про
свою згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону
України “Про захист персональних даних”.

3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
3.1. Розгляд заяв, що надійшли до райдержадміністрації, здійснюється
районною постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при
райдержадміністрації, яку очолює голова райдержадміністрації.
3.2. Розмір допомоги становить:
5000 (п’ять тисяч) гривень сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО;
5000 (п’ять
тисяч) гривень пораненим (травмованим, контуженим)
учасникам АТО (крім демобілізованих) або членам їх сімей;
500 (п’ятсот) гривень сім’ям мобілізованих учасників АТО, які опинились
в скрутній ситуації.
3.3.Допомога надається за зверненням, одному із
мобілізованого учасника АТО (дружина,чоловік, мати, батько).

членів

сім’ї

3.4. Виплата допомоги здійснюється управлінням праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації шляхом перерахування коштів на
рахунок громадянина.
3.5. Начальник управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації один раз на рік подає звіт про використання коштів
постійній комісії районної ради з питань фінансів, бюджету, соціальноекономічного розвитку району та підприємництва для подальшого
затвердження на сесіях районної ради.

Заступник голови районної ради

В.Швець

2

