
 

 

 
НА Д В І Р Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А  

І В А Н О - Ф Р А Н К І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І 

В И К О Н А В Ч И Й      К О М І Т Е Т  
 

РІШЕННЯ 
 

від 11 червня 2021 року        № 68 

 

Про затвердження Порядку надання 

щомісячної грошової допомоги сім’ям 

загиблих осіб, які брали безпосередню 

участь в АТО, перебуваючи у складі 

добровольчих формувань, що були утворені 

або самоорганізувались для захисту 

незалежності, суверенітету, територіальної 

цілісності України, але такі добровольчі 

формування не включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії 

та інших утворених відповідно до законів 

військових формувань чи правоохоронних 

органів 

 

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

рішення Надвірнянської міської ради від 11.02.2021 № 107-5/2021 «Про затвердження 

програми соціального захисту населення Надвірнянської міської територіальної громади», 

виконавчий комітет міської ради 

 

вирішив: 

 

1. Затвердити Порядок надання щомісячної грошової допомоги сім’ям загиблих 

осіб, які брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, 

суверенітету, територіальної цілісності України, але такі добровольчі формування не 

включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених 

відповідно до законів військових формувань чи правоохоронних органів (додається). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника Офісу соціальних 

послуг  Надвірнянської міської ради  Василенка В.В. 

 

 

Міський голова                                                                          Андрійович З.М.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

№68 від 11.06.2021 

 

ПОРЯДОК 

надання щомісячної грошової допомоги сім’ям загиблих осіб, які брали безпосередню 

участь в АТО, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або 

самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України, але такі добровольчі формування не включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів військових формувань чи 

правоохоронних органів 

 

 

1. Даний Порядок визначає механізм надання щомісячної грошової допомоги сім’ям 

загиблих осіб, які брали безпосередню участь в АТО, перебуваючи у складі 

добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту 

незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але такі добровольчі 

формування не включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та 

інших утворених відповідно до законів військових формувань чи правоохоронних 

органів ( надалі - щомісячна грошова допомога) 

 

2. Щомісячна грошова допомога надається сім’ям загиблих, на утриманні яких є 

неповнолітні діти до досягнення ними 18-річного віку (якщо діти навчаються-до 23 

років). 

 

3. Для надання щомісячної грошової допомоги до Офісу соціальних послуг 

Надвірнянської міської ради подаються документи:  

 

- заява; 

- копія паспорта; 

- копія ідентифікаційного номера; 

- копія свідоцтва про смерть; 

- копія свідоцтва про шлюб; 

- копія свідоцтва про народження дітей; 

- копія посвідчення «член сім’ї загиблого»; 

- копія довідки, що підтверджує безпосередню участь загиблого в АТО у складі 

добровольчих формувань, які не включені до складу утворених відповідно до 

законів військових формувань чи правоохоронних органів; 

- інформацію про рахунок у банківській установі. 

 

4. Щомісячна грошова допомога надається на кожну дитину у розмірі 25 відсотків 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

 

5. Виплата щомісячної грошової допомоги здійснюється відповідно до виплатних 

відомостей шляхом перерахування на особистий рахунок заявника. 

 

6. Виплата щомісячної грошової допомоги припиняється у разі включення 

добровольчого формування, у якому перебував загиблий, до складу Збройних Сил, 

МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів військових 

формувань чи правоохоронних органів.  

 

 

Керуючий справами   

виконавчого комітету       Антонюк  О.Б.                                                                                     

 
 

 



 


