
 
УКРАЇНА 

ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Надвірнянського району Івано-Франківської області 
Восьме скликання 

Сімнадцята позачергова сесія 

 

РІШЕННЯ 

 

від 28.06.2022 № 1129-17/2022 

с. Пнів 
 

Про внесення змін до Положення про 
порядок надання матеріальної 
допомоги жителям населених пунктів, 
що увійшли до складу Пасічнянської 
об’єднаної територіальної громади 

 

 

Заслухавши та обговоривши зміни до Положення про порядок надання 
матеріальної допомоги жителям населених пунктів, що увійшли до складу 
Пасічнянської об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до Положення про порядок надання матеріальної 

допомоги жителям населених пунктів, що увійшли до складу Пасічнянської 
об’єднаної територіальної громади, виклавши розділ 4 в редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з соціально-гуманітарних питань (М. М. Михайлюк). 
 

 

Сільський голова                                                                             Андрій ГУНДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сільської ради від від 
28.06.2022 № 1129-17/2022 

«Про внесення змін до Положення про 
порядок надання матеріальної допомоги 
жителям населених пунктів, що увійшли до 
складу Пасічнянської об’єднаної 
територіальної громади» 

 

4. Порядок надання одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, 
зникнення безвісти учасника російсько-української війни та щорічної 

грошової допомоги для вирішення соціально-побутових питань родинам 
загиблих або померлих, зниклих безвісти учасників російсько-української 

війни 

 

1. Цей Порядок встановлює умови та механізм надання одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення безвісти учасника 
російсько-української війни та щорічної грошової допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти 
учасників російсько-української війни, які зареєстровані на території населених 
пунктів Пасічнянської сільської територіальної громади. 

2. Для отримання грошової допомоги у разі загибелі, смерті, зникнення 
безвісти учасника російсько-української війни особи, які здійснили поховання 
загиблого подають заяву на ім’я сільського голови, до якої додаються: 

- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документа; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 

- копія документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про 
шлюб, свідоцтво про народження); 

- копія свідоцтва про смерть військовослужбовця; 
- копія довідки, витягу з відповідних установ або рішення суду, медичної 

експертизи щодо встановлення факту зникнення безвісти; 
- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб; 
- довідка про поховання загиблого з вказівкою, хто здійснював поховання. 
- сповіщення військової частини про смерть військовослужбовця або 

підтверджуючі документи про участь особи у добровольчому формуванні 
(батальйоні) та його загибель; 

- довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів. 
3. Для отримання грошової допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань особи, яким встановлено статус члена сім’ї загиблого відповідно до 
абзаців 4-8,14 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» подають заяву на ім’я сільського голови, до 
якої додаються:  



- копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, назву 
уповноваженого органу, що його видав, та дату видачі документа; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків і мають відмітку в паспорті); 

- копії документів, що підтверджують родинні зв’язки (свідоцтво про 
шлюб, свідоцтво про народження); 

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб; 

- копія посвідчення «Член сім’ї загиблого» або довідка, що підтверджує 
статус «Член сім'ї загиблого» дитині,  видана органами соціального захисту 
населення районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських 
(міст обласного значення) рад за місцем реєстрації; 

- довідка з банку з реквізитами рахунку для переказу коштів. 
4. Питання надання грошової допомоги родинам загиблих, померлих, 

зниклих безвісти учасників російсько-української війни попередньо 
розглядаються виконавчим комітетом сільської ради, який приймає рішення 
про надання допомоги. 

5. Фінансування видатків на виплату грошової допомоги здійснюється з 
бюджету Пасічнянської сільської територіальної громади.  

5. Одноразова грошова допомога у разі загибелі, смерті, зникнення 
безвісти учасника російсько-української війни виплачується у розмірі 62112 
грн. 

6. Одноразова грошова допомога у разі поранення учасника російсько-

української війни виплачується у розмірі 10000 грн. 
7. Щорічної грошова допомога для вирішення соціально-побутових 

питань родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників російсько-

української війни виплачується у розмірі 6212 грн. 
 

 

Секретар сільської ради                                                     Андрій КРИЦЬКИЙ 


